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O s dados são do IBGE:  pelo sexto trimestre segui-
do houve queda real do PIB do país, registran-

do, agora, queda de 0,6%, com menos 2,0% na agricul-
tura e 0,8% nos serviços. Na agricultura, indicam os 
técnicos, a culpa é do clima com as perdas nas safras 
de grãos (milho e soja); na indústria, por certo, a me-
lhora vem do câmbio favorável mas, com a tendência 
à valorização do real, o que não ajuda nas perspecti-
vas dos próximos trimestres. Claro, a prioridade é a 
defesa da moeda brasileira, ameaçada pela inflação.

Da mesma fonte uma notícia boa: o crescimento de 
investimentos em bens de capital, o que quer dizer re-
tomada da industrialização, que recupera empregos e 
renova esperanças. Tudo isso está na boa mídia brasi-
leira, com degustação para atender a todos os gostos. 

A instituição mostra que vai melhorar, nem que se-
ja por fatores inerciais, como sabem os que entendem 
de números e conjuntura, qualquer que seja a análi-
se, porque o país é grande econômica e socialmente, 
tem combalido mas valoroso mercado interno sendo 
reconhecidamente dos grandes mercados produto-
res de alimentos do mundo. O clima vai melhorar, o 
agronegócio reage e torcemos todos para que o câm-
bio ajude para seguirmos perseguindo as melhorias 
indispensáveis não apenas à prosperidade medida em 
números e estatísticas, mas à paz social com que so-
nhamos todos.

Na revista que chega aos leitores agora, um outro la-
do, que se nutre no dia-a-dia e sem muita exposição: o 
do trabalho daqueles que acreditam que a publicida-
de seja instrumento que ajuda a aquecer a economia, 
sendo, em razão disso, parte do esforço para supera-
ção das dificuldades exibidas pelos números oficiais.

Foi assim no passado e será assim no futuro mos-
tra a série de depoimentos da matéria principal des-
ta edição, com nomes e fatos dos últimos cinquenta 
anos de mercado e publicidade no país. E registro de 
saga e tenacidade com grande caldo de cultura e ta-
lento, que também reafirma o óbvio: onde há respeito 
e consideração entre as partes, sobram boas ideias. É, 
de fato, um retrato de cada região do país vista pelos 
que defendem marcas e estratégias de comunicação e 
não se assustam sequer com os desafios da tecnologia 
neste tempo de mudanças e surpresas nascidas da ca-
beça nova que a ciência e a técnica criaram.

Os números das estatísticas e os sonhos de cada um 
de nós podem criar o melhor cardápio a orientar a 
publicidade que é parte da crise e uma das portas de 
soluções. É a atividade que se alimenta da certeza de 
que na outra esquina pode estar a saída que leve ao 
encontro de números que sejam a tradução das me-
lhorias nas condições de vida com que o país merece. 
A publicidade acredita na publicidade.

Boa leitura
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ENTIDADES FUNDADORAS

ENTIDADES ASSOCIADAS ENTIDADES PROFISSIONAIS ADERENTES/
CONVENIADAS

MISSÃO

VISÃO VALORES

HISTÓRICO

O CENP, como entidade de ética 

comercial, se dedica a fomentar a 

livre e leal concorrência auxiliando 

na compreensão e incentivando a 

conformidade (compliance) às nor-

mas legais e de autorregulação, pi-

lares do modelo brasileiro de negó-

cios da publicidade. Historicamente 

fundado nas melhores práticas, pro-

move ambiente ético, seguro, trans-

parente, sustentável e de elevado 

padrão de qualidade, por meio do 

convívio respeitoso e participativo 

dos agentes econômicos em seus 

organismos, considerados fóruns 

permanentes para atualização das 

Normas- Padrão da Atividade Publi-

citária e solução de confl itos éticos.

O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princípios 

defendidos pelo CENP Anunciantes, 

Agências de Publicidade e Veículos 

de Comunicação, por meio de suas 

entidades. Elas partilham a crença de 

que a atividade publicitária é funda-

mental para garantir a competição e 

a evolução entre empresas, marcas, 

produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fi ns lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pe-

la condução da autorregulação das 

relações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, e também o fomento das 

melhores práticas, incentivando a 

concorrência por melhor efi ciência e 

qualidade, devendo para tanto zelar 

pela observância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência 

sobre as melhores práticas de re-

lacionamento comercial e fórum 

permanente de governança e de 

solução de confl itos éticos para 

Anunciantes, Agências e Veículos 

com base nas Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária, sempre res-

peitando a lei.

• Ética

• Transparência

• Harmonia
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ATUAÇÃO 
PERMANENTE
Certificação de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação téc-

nica das agências de publicidade, as-

segurando que elas tenham estrutu-

ra física e de pessoal compatível com 

o mercado no qual atuam, inclusive 

quanto ao uso competente de pes-

quisa de mídia.

BUP - Banco Único de Listas de Preços
O CENP mantém depósito, para 

comprovação pública, das listas de 

preços dos Veí culos de Comunicação, 

instrumento ini bidor de práticas des-

leais na oferta de preços pelos servi-

ços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 
Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de in-

formações de mídia oferecidos por 

empresas especializadas.

Credenciamento de Serviços de 
Verificação de Circulação

O CENP credencia também insti-

tutos e empresas deste segmento, 

proporcionando mais transparência 

para o mercado e segurança nos in-

vestimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 
Comerciais

O CENP é um fórum permanente-

mente aberto para discussões des-

ta natureza e outras, de fomento do 

mercado publicitário, em proveito 

de Anunciantes, Agências e Veículos.

Veja mais informações sobre estes e 
outros serviços oferecidos pelo CENP 
no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO
aBa - Afonso Champi Jr., Patrick Sabatier, Sandra Martinelli e Sérgio 
Pompilío (titulares); Cláudia Furini, Luís Fernando Maia Nery, Neucina 
Tropardi e Sandra Peres (suplentes). aBaP - Antônio Luiz de Freitas, Luiz 
Lara e Marcelo Passos (titulares); Júlio Anguita, Rafael Sampaio e Roberto 
Mesquita (suplentes). aBErt - Fernando Justus Fischer, Gilberto C. Leifert, 
Julio César Casares e Paulo Saad Jafet (titulares); Carlos Rubens Doné, 
Flávio Lara Resende, Paulo Machado de Carvalho Neto e Renato Thomaz 
Pereira (suplentes). aBta - Gilberto Corazza e Herbert Zeizer (titulares); 
Fred Müller e Roberto Nascimento (suplentes). aNEr - Rogério Gabriel 
Comprido e Virginia Any (titulares); Ernani Paciornik e José Roberto Maluf 
(suplentes). aNJ - Antônio Carlos de Moura e Felipe Gorón (titulares); Ênio 
Vergeiro e Ricardo Pedreira (suplentes). CENtraL DE OUtDOOr - Luiz 
Roberto F. Valente Filho (titular); Marcelo Marcondes de Moura e Valério 
Junkes (suplentes). FENaPrO - Rino Ferrari Filho, Saint’ Clair de Vasconcelos 
e Vera Rocha (titulares); César Augusto Ferreira Paim, Clovis Speroni e 
Ricardo Nabhan de Barros (suplentes). aBmOOH - Angelo de Sá Junior 
(titular); Ubiratan Macedo (suplente). iaB BrasiL - Rafael Davini (titular); 
Cristiane Camargo (suplente). FENaPEX - Teresinha Moraes Abreu (titular); 
João Alves da Silva (suplente). 

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Hiran Castello Branco, Renato Lóes, Cícero J. de Azevedo Neto,
Herbert Zeizer e Edson Shinohara.

CONSELHO DE ÉTICA – CONSELHEIROS
aBa - Edson Shinohara. aBaP - Antônio Fadiga, Agnelo Pacheco, Geraldo 
Alonso Filho, Hiran Castello Branco, Ivan Marques, João Augusto M. 
Valente, José Henrique Borghi, Luiz Celso de Piratininga Jr., Luiz Sales, 
Paulo César Queiroz, Renato Arantes Loes e Severino Cavalcanti Queiroz 
Filho. aBmOOH - Eduardo Alvarenga, Geraldo Leite, Mônica Lamas, Violeta 
Noya e Ubiratan Macedo. aBta - Arnaldo Rosa, Carlos Eduardo Freire 
Coelho, Cecília Moraes, Elizângela Mariani, Gilberto Corazza, Herbert 
Zeizer, Marcello Zeni, Marcelo Oréfice, Roberta Kotait e Sandor Romanelli. 
aBErt - Acácio Costa, Cícero J. de Azevedo Neto, Cristiano Lobato Flores, 
Elian Trabulsi, Hilton Madeira, José Ernesto Freitas de Camargo, Luiz 
Fernando Constantino, Luiz Nicolaewsky, Luiz Ricardo Montenegro, 
Marina de Lima Draib, Paulo César Rodrigues, Renato Thomaz Pereira e 
Sérgio Sitchin. aNEr - Adrian Lualdi, André Frascá, Francisco Cathoud, 
Isabel Povineli, Jacques Ricardo, Kleber Beloto, Márcio Maffei, Nelson 
Massini Junior, Silvino Brasolotto Jr., Ricardo Kowarick, Ricardo Packness 
e Tallis Arruda. aNJ - Cintia Marques, Eduardo da Silva Porto Filho, Enrico 
Giannelli, José Eduardo Santini, Marcelo Benez, Mário Rigon, Marcos 
Nogueira de Sá, Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde, Ronie Miranda 
Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. CENtraL DE OUtDOOr - Elon 
Bragança, Luiz Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, Rafael Picone Filho 
e Valério Junkes. FENaPrO - Ana Celina Bueno, André Lacerda, Antonio 
Calil Cury, Antonio Lino Pinto, Domingos Logullo, Eduardo Crivellente 
Neto, Fernando Manhães, Gláucio Binder, José Maria Vargas de Araújo, 
Luiz Gonzaga Rodrigues Jr., Oswaldo Mendes Filho e Roberto Tourinho. iaB 
BrasiL - Marcelo Lobianco. FENaPEX - João Alves da Silva, Luiz Fernando 
Rodovalho, Teresinha Moraes Abreu e Wilson Nogueira.

DIRETORIA EXECUTIVA – Eleita pelo Conselho Executivo em 10/3/2015
Presidente: Caio Barsotti; 
1º vice-presidente: Luiz Lara; 
3º vice-presidente: Fred Müller; 
Diretores: Carlos Rubens Doné, Cesar Augusto F. Paim e Ênio Vergeiro.
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TODAS AS PLATAFORMAS
DA CENP EM REVISTA

PARA CONTINUAR RECEBENDO A VERSÃO IMPRESSA DA CENP EM REVISTA É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ 
MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS ENVIANDO MENSAGEM PARA – info@cenp.com.br

NO TABLET OU SmARTPHONE

As edições completas da CENP em Revista 
estão disponíveis para download gratuito nos dois 
principais sistemas operacionais para aparelhos 
móveis, Apple/IOS e Android. 

Para baixar a revista no seu tablet ou 
smartphone com sistema operacional 
Android: acesse o Google Play, toque no ícone 
“Lupa” e busque por CENP em Revista no 
campo “Pesquisar no Google”. Quando o ícone 
da revista aparecer na tela, clique em “Instalar” e 
em “Aceitar” para concluir a instalação. Feito isso, 
basta clicar em “Abrir”.

Para baixar no seu Ipad 
ou iPhone com sistema 
operacional Apple/IOS: 
acesse a App Store ou a loja 
dentro da Banca (Newsland). 
Em “Pesquisa”, busque 
por CENP em Revista. 
A seguir, toque 
para instalar a 
revista em sua 
banca e ter acesso 
à edição digital 
da publicação. 

NA iNTERNET

Todas as edições da CENP em Revista, desde 
o número 1, estão disponíveis no site do CENP, 
no endereço: 
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/

O download é livre e gratuito.
Você também encontra no site do CENP 

(www.cenp.com.br) todos os documentos 
relevantes da autorregulação publicitária, alguns 
deles em inglês e espanhol.

No site da entidade, procure a aba CENP na 
mídia e clique em CENP em revista. Preencha o 
cadastro e aguarde um e-mail de confi rmação 
para acessar com login e senha. O cadastro é 
realizado apenas uma vez.

TODAS AS PLATAFORMAS

NA iNTERNET

CENP Em REViSTA
É uma publicação

trimestral, com 12.000 
exemplares de tiragem auditada 
pelo IVC, que traz reportagens 
e artigos assinados por líderes 

da atividade, destacando a 
importância das Normas-

Padrão da Atividade 
Publicitária e

do CENP 

PARA CONTINUAR RECEBENDO A VERSÃO IMPRESSA DA CENP EM REVISTA É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ 

realizado apenas uma vez.

Se for anunciante, clique em:
http://www.cenp.com.br/anunciante.php

Se for agência, em:
http://www.cenp.com.br/agencia.php

Se for veículo, em:
http://www.cenp.com.br/veiculo.php

Editada há mais de dez anos, a CENp em Revista promove, 
valoriza e preserva as boas práticas comerciais no mercado 
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação de todo o Brasil. 
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MERCADO

presidente quer que categoria 
seja parte importante das 
discussões sobre métricas e 
referências de compras

gRUPO DE MÍDIA DE BRASÍLIA 
TEM NOVA DIRETORIA

Presidente recém empossado 
do Grupo de Mídia de Brasília, 
Camilo Ponce de Leon, diretor 

de mídia da Mcgarrybowen, quer dar 
continuidade às conquistas da entida-
de nas duas últimas gestões, encabeça-
das por David Martins, diretor geral de 
mídia da Giacometti, de quem Cami-
lo foi vice-presidente. “Foi um perío-
do de muito trabalho, desafi os e con-
quistas”, diz ele. “O Grupo de Mídia 
de Brasília conseguiu manter o nível 
e evoluir em alguns pontos, a despei-
to de ter sido um período turbulento. 
Precisamos, agora, preservar nossas 
conquistas e dar vários passos à fren-
te”. Camilo terá como vice-presiden-
te Natália Gruber, supervisora de mí-
dia da Artplan. Ela também fazia parte 
da diretoria do Grupo nas gestões an-
teriores, atuando como diretora técni-
ca e ética, sendo uma das grandes res-
ponsáveis pela edição do Anuário de 
Mídia Pública no Brasil, reconheci-
do como uma das maiores contribui-
ções do Grupo de Mídia de Brasília e 
que, neste ano, terá a sua sexta edição. 
“Ampliar seguidamente o Anuário foi 
e continuará sendo um importante de-
safi o para os profi ssionais da área em 

Brasília, mesmo em um cenário bas-
tante adverso”, diz Camilo.

Ao lado da preservação da publica-
ção, ele destaca dois desafi os mais sig-
nifi cativos. O primeiro deles é aumen-
tar a participação dos profi ssionais nas 
discussões sobre métricas e referên-
cias de compra de mídia pelos anun-
ciantes públicos federais, inclusive nas 
plataformas digitais. “É um tema apai-
xonante, com muito ainda por fazer. 
Buscamos integração e relevância, po-
sicionando-nos como uma importante 
ponte entre mercado e anunciante do 
governo”, diz Camilo. “Os contatos ini-
ciais com a nova direção da Secom fo-
ram bastante animadores”.

O segundo desafi o, segundo ele, é a 
continuidade da capacitação dos pro-
fi ssionais de mídia do Distrito Federal, 
especialmente na área digital. “As coi-
sas acontecem muito rápido na área, 
inclusive em termos de rotatividade 
das equipes”, diz Camilo. “Por isso, é 
importante um programa continuo de 
cursos, visando profi ssionais de mídia 
de agências e também de anunciantes”.

Uma preocupação adicional da no-

va diretoria é atrair para a entidade as 
agências locais, que atendem clientes 
privados. Camilo acredita que a ofer-
ta de cursos será chave para este desa-
fi o. Ele já intensifi cou o calendário de 
eventos para 2016.

Os demais membros da diretoria 
são Th aise Arruda, da Propeg, como 
diretora de assuntos técnicos e éticos, 
Gracielle Braga, da Leo Burnett, res-
ponsável pela diretoria de eventos e 
relacionamento com o mercado, Mi-
chely Dambrosi, da Propeg, como di-
retora de mídia digital, Diego Gené-
sio, do Núcleo de Mídia da Caixa, na 
diretoria administrativa e fi nanceira, e 
Lean dro Lomeu, da Link, como chefe 
da Secretaria. Para aumentar a repre-
sentatividade e força de trabalho, além 
dos diretores, foram defi nidas equi-
pes de apoio, mesclando veteranos do 
Grupo de Mídia e novos integrantes. 
Todos trabalham em caráter voluntá-
rio para a entidade.

A entidade não tem associados for-
mais, sendo entre 250 e 300 os profi s-
sionais de agências e anunciantes com 
quem a entidade mantem contato.

Camilo P. de Leon
Presidente

Natália Gruber
Vice-presidente



O Conselho Executivo do CENP, 

reunido em 21 de junho, data em 

que se comemora o Dia do Profi ssio-

nal de Mídia, aprovou por unanimi-

dade Moção de Reconhecimento à 

categoria. “A coincidência de datas 

não podia passar em branco”, diz 

Caio Barsotti, presidente do CENP. 

“Os profi ssionais de mídias foram e 

continuam atores decisivos na qua-

lifi cação técnica da publicidade bra-

sileira e nos resultados que ela ofe-

rece aos anunciantes de todos os 

setores, com diferentes tamanhos 

de verba para investimentos”.

O documento, divulgado na mes-

ma data, afi rma:

“Aos Grupos de Mídia, neste dia, 

como forma de associarmo-nos às 

comemorações do Dia do Profi ssio-

nal de Mídia, apresentamos nosso 

reconhecimento pelo esforço per-

manente que exercem na qualifi -

cação e ética dos profi ssionais que 

são, efetivamente, a garantia de 

boa técnica na veiculação da pu-

blicidade em todos os meios e veí-

culos”.

Grupos de Mídia de todo o país 

responderam positivamente à Mo-

ção. “Agradeço imensamente o ca-

rinho e reconhecimento do CENP 

neste dia tão importante”, disse Re-

nata Schenkel, presidente do Gru-

po de Mídia do Rio Grande do Sul. 

“Saber que uma entidade tão séria 

e sólida nos apoia e vê com esta dis-

tinção reforça aquilo em que mais 

acreditamos, que o papel do profi s-

sional de mídia ainda é fundamen-

tal para a boa propaganda”. 

“Ficamos lisonjeados com esta 

moção de reconhecimento”, disse 

Camilo Leon, recém-eleito presiden-

te do Grupo de Mídia de Brasília. “A 

nossa luta é diária para mantermos 

a capacitação dos profi ssionais, o ze-

lo pelas melhores práticas e a ética 

acima de tudo. O diálogo e reconhe-

cimento entre as entidades é de su-

ma importância para mantermos o 

nosso mercado forte e respeitado”.

O CENP recebeu também mensa-

gens de agradecimento de Anna Mi-

rian Pontes, Daniel Chalfon, Danie-

la Araújo, Fátima Rendeiro e Fred 

Teixeira, respectivamente presiden-

tes dos Grupo de Mídia de Santa Ca-

tarina, São Paulo, Minas, Rio e Per-

nambuco.

Um RECONHECimENTO AOS PROFiSSiONAiS DE mÍDiA
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ARTIGO: JULIANA NUNES

DIALOgAR, REFLETIR E INOVAR

os investimentos em comunicação e 
marketing têm que ser mais claro, rá-
pido e assertivo.

Um terceiro pilar que também sus-
tentará nossa jornada é o relacio-
namento e parceria com as diversas 
associações locais e internacionais, 
governo e academia, dentre outros, 
intensificando a troca de conheci-
mentos e os momentos para “várias 
perguntas propositivas”. Certamente 
esse exercício e rotina proporcionarão 
não apenas a identifi cação de tendên-
cias, mas a interpretação e adaptação 
dessas tendências, por meio da imple-
mentação de ações rápidas e inovado-
ras, atendendo à demanda diária que 
a ABA e todas as demais associações 
recebem. Entendo que a ABA tem 
um papel fundamental no desenvol-
vimento e geração de melhores prá-
ticas para as áreas de comunicação e 
marketing de seus associados e tam-
bém do mercado em geral. Sinto-me 
extremamente privilegiada e honrada 
em poder participar desse momento 
tão especial. E convido a todos para 
conhecerem as iniciativas e propostas 
da ABA, bem como para dialogarmos 
e trocarmos experiências, buscando o 
objetivo principal de evoluir sempre!

Juliana Nunes é presidente da ABA e vice-pre-

sidente de Assuntos Corporativos, Susten-

tabilidade, RH e Compliance da Brasil Kirin

http://www.aba.com.br/

Na minha carreira, e acredi-
to que na carreira de todos, 
buscamos incansavelmente 

aprimorar. E assim que assumi a pre-
sidência da ABA, me perguntei: como 
agregar algo em dinâmicas e proces-
sos que foram recentemente revisados 
e estão funcionando tão bem? Estes 
dois anos foram de muitas transfor-
mações e conquistas para a ABA. E 
meu principal desafi o será manter a 
excelência da última gestão. Então, 
como seguir em busca de mais evolu-
ção e inovação? Inicialmente fazendo 
perguntas que provoquem refl exão, 
tanto em relação à governança, quan-
to às formas de trabalho presentes.

Sem dúvida este desafi o será possí-
vel pela tranquilidade de poder contar 
com profi ssionais experientes e enga-
jados, tanto na atual Diretoria e Con-
selho da ABA, quanto no enorme su-
porte de toda a equipe de profi ssionais 
que formam o corpo da ABA.

Um pilar fundamental para esta 
jornada é a manutenção da conexão 
da ABA com as transformações que 
estão acontecendo. Por esta razão 
manteremos as ações inovadoras no 
marketing e na comunicação, inten-
sifi cando o diálogo com os diversos 
parceiros e públicos de relacionamen-
to da ABA e seus anunciantes.

Outro pilar é o entendimento do 
processo de reinvenção das marcas, 
desafiadas a se comunicarem com 
seus consumidores de forma mais 

transparente, genuína e efetiva. Como 
criar uma relação positiva e saudável 
com seus respectivos consumidores, 
cada vez mais exigentes e com padrões 
elevados, seja pela mídia, seja no pon-
to de venda, seja nas redes sociais ou 
então pela poderosa campanha “boca 
a boca”? Estes consumidores são mul-
titelas, têm acesso a informação de vá-
rias fontes e, por isso, se mostram mais 
criteriosos na hora de escolher o que 
de fato vão consumir .

Ainda no pilar do entendimento da 
reinvenção das marcas, contaremos 
com  ferramentas inovadoras de afe-
rição de resultados. Essa é uma dis-
cussão antiga e muito complexa, mas 
que está cada vez mais em pauta e 
também precisa acompanhar a evo-
lução das ações das marcas. Seja por-
que as verbas estão cada vez mais en-
xutas, seja porque a conexão com os 
consumidores precisa ser mais efetiva 
e rápida, o fato é que o retorno sobre 

Nova presidente da ABA afi rma que entidade tem papel 
fundamental no desenvolvimento e geração de melhores práticas 



X FACTOR BRASIL
BRILHANDO NA TNT.

TERÇAS E QUINTAS

20H30

O X Factor Brasil estreou na TNT sendo a segunda 
maior audiência da TV paga para o público AB
18 a 49 anos. Um show com milhares de fãs e que 
você não pode ficar de fora.

Saiba mais em 11 5501-6700.

Kantar IBOPE Media | Serviço Regular Audiência TV | PNT Completo | Media Workstation | Audiência (%) | Análise da concorrência | AS AB 
18-49 PayTV (8.934.700) | Total TV Paga | X FACTOR NOT | Exibição 31 de Agosto (20h30 às 21h57) e 01 de Setembro de 2016 (20h30 às 22h05). 
Considerados apenas canais de PayTV.

#XFactorBR
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MERCADO

O meio, cujo crescimento acelerado tornou-se um dos símbolos
do avanço da economia no país, está moderadamente otimista

TV POR ASSINATURA PREVÊ 
RETOMADA JÁ NESTE SEMESTRE

tes voltar a crescer assim que as con-
dições econômicas brasileiras forem 
mais favoráveis”, diz Oscar. 

No plano publicitário há, igual-
mente, boas expectativas. De forma 
geral, as áreas comerciais dos canais 
têm tirado proveito de uma seletivi-
dade maior dos anunciantes e agên-
cias na hora de definir seus investi-
mentos em mídia – segundo dados do 
Ibope Monitor, o share do meio saltou 
de 9,4% em 2014 para 11,4% no ano 
passado. Além do mais, as emissoras, 
sem exceção, estão bem posicionadas 
nas novas plataformas de mídia e de-
monstram aptidão para a geração de 
branded content. A riqueza da produ-
ção brasileira para TV por assinatura, 
aliás, é considerada exemplar da força 
do meio. Mesmo os canais internacio-
nais presentes no país têm investido 
em produções locais variadas, tirando 
proveito das leis de incentivo e tam-
bém por entenderem que os assinan-
tes privilegiam este tipo de programa-
ção. Os ganhos de audiência já citados 
demonstram o acerto destes investi-
mentos. De se registrar o recente de-
sembarque no Brasil da programado-
ra AMC, com canais que transmitem 
principalmente filmes e séries, como 
The Walking Dead, por exemplo. 

Estas percepções positivas contra-
balançam sinais de alerta ou mesmo 

Apesar de conviver com uma 
perda da base de domicílios 
assinantes, o que ocorre pela 

primeira vez desde 2002, a TV por as-
sinatura acredita que o fundo do po-
ço está próximo. “No segundo semes-
tre já teremos sinais de retomada de 
crescimento”, afirmou Oscar Simões, 
presidente-executivo da ABTA, enti-
dade fundadora do CENP, na Feira e 
Congresso ABTA 2016, realizada em 
julho. Dados divulgados pela Anatel 
dias mais tarde ratificaram o viés oti-
mista: o mês de maio – dado mais re-
cente disponível – foi encerrado com 
a base de clientes praticamente estabi-
lizada, o serviço presente em 18,9 mi-
lhões de domicílios. Em seu auge, em 
2014, a TV paga contava 19,5 milhões 
de assinantes.

Para Oscar, a majoração em quinze 
estados e no Distrito Federal das alí-
quotas de ICMS sobre os serviços de 
TV por assinatura (em alguns casos 
chegando a 50%) somou-se à redu-
ção do poder aquisitivo dos consumi-
dores para explicar as perdas observa-
das, mas chamou a atenção para o fato 
de o meio ter sofrido perdas num rit-
mo menor do que a economia como 
um todo – uma perda de 4,3% nos do-
micílios assinantes ante 5,75% do PIB, 
entre abril de 2015 e 2016. “Para nós, é 
um sinal indiscutível da relevância do 

serviço que prestamos aos consumi-
dores. A TV por assinatura se tornou 
uma boa fonte de lazer para as pessoas 
em tempos de crise. Para muita gen-
te, o meio é uma janela para o mundo, 
com um impacto social que nenhum 
outro provoca”, diz.

Outro bom sinal comemorado pe-
las operadoras e emissoras por assina-
tura é o crescimento da audiência. No 
primeiro trimestre, o meio alcançou o 
maior número de telespectadores da 
sua história, ultrapassando a marca 
de dois milhões de pessoas conecta-
das por minuto, mais do que o dobro 
do registrado três anos atrás. “Essas 
informações nos levam a concluir que 
a TV por assinatura é um serviço cada 
vez mais desejado pelos brasileiros, o 
que deve fazer o número de assinan-

A TV por assinatura 
se tornou uma boa 

fonte de lazer
para as pessoas em 

tempos de crise
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O meio, cujo crescimento acelerado tornou-se um dos símbolos
do avanço da economia no país, está moderadamente otimista

de franca preocupação para operado-
ras e emissoras de TV por assinatura, 
com o vídeo on demand e a pirataria, 
por exemplo. Na Feira e Congresso da 
ABTA, citou-se a identifi cação de na-
da menos do que trezentos sites pira-
tas no Brasil dedicados à transmissão 
de sinal de TV, o maior deles contabi-
lizando 60 milhões de visitas por mês.  

Quanto ao vídeo on demand, ele es-
tá presente numa base ainda pequena 
de domicílios – 8%, segundo dados do 
Target Group Index –, mas seu poten-
cial de crescimento é considerado for-
te, principalmente pelos custos baixos. 
Nesse sentido, a ABTA tem chamado 
atenção para a desigualdade da con-
corrência: empresas de vídeo on de-
mand sequer são taxadas no país. De 
qualquer forma, a plataforma é consi-
derada prioritária pela maioria dos ca-

nais, como forma de multiplicar a ex-
posição dos seus conteúdos. De fato, 
um número crescente de operadoras e 
programadoras de TV por assinatura 
lançam seus serviços de vídeo on de-
mand ou aplicativos que possibilitam 
assistir TV em diversos dispositivos, 
a qualquer hora e em qualquer local. 
“Acreditamos que essa evolução apri-
mora o relacionamento entre o setor 
de TV paga e seus assinantes e possi-
bilita a oferta de experiências mais ali-
nhadas à expectativa de cada perfi l de 
público”, diz Oscar.

Outra preocupação manifestada 
por ele: a possível obrigatoriedade de 
substituir milhões de decodifi cadores 
de sinais de satélite por outra tecno-
logia híbrida, sem que o consumidor 
tenha qualquer benefício com isso. A 
proposta está em estudo na Anatel. 

“Mais regras e intervenções vão no 
sentido exatamente oposto ao que a 
indústria precisa para se manter rele-
vante. Porque o nosso desafi o, do go-
verno e indústria, é ampliar e não res-
tringir o acesso à TV paga”, diz Oscar.

Oscar Simões, presidente-
executivo da ABTA

@
www.abta.org.br

Duas pesquisas, divulgadas duran-

te a Feira e Congresso ABTA 2016, 

demonstram que a TV por assinatu-

ra tem papel cada vez mais relevan-

te na vida dos brasileiros. Segundo o 

instituto Kantar IBOPE Media, o tem-

po que os telespectadores passam as-

sistindo a canais pagos aumentou 

57% nos últimos seis anos, chegan-

do a quase cinco horas diárias. Foi es-

te estudo que apontou o recorde na 

audiência do meio, de mais de 2 mi-

lhões de telespectadores por minuto.

A outra pesquisa mostrou o cresci-

mento da importância da TV por assi-

natura para a classe C. Segundo o le-

vantamento feito pela empresa Plano 

CDE, pessoas dessa classe passam seu 

tempo livre principalmente dentro de 

casa e assistir TV é a principal forma de 

lazer para 78% delas, sendo que 74% 

citam especifi camente a TV por assi-

natura como uma das formas preferi-

das de entretenimento. Assistir a pro-

gramas em canais pagos também é um 

dos momentos de reunião da família.

Os pesquisadores perguntaram de 

que maneira a TV paga infl uencia 

na vida dessas pessoas. E as respos-

tas também apontam a importância 

do meio: para 79%, os canais ofere-

cem opções culturais para a família; 

para 52%, os canais pagos ajudam na 

educação; 47% afi rmam ter adquirido 

hábitos mais saudáveis acompanhan-

do programas da TV paga, enquanto 

64% dizem ter aprendido a elaborar 

novas opções alimentares.

Uma terceira pesquisa, realizada 

pela Discovery Networks em nove 

países, mostra que, apesar do avan-

ço das novas plataformas, a progra-

mação linear da TV – aquela defi nida 

na grade de horários de cada canal 

– continua sendo acompanhada pe-

la maioria dos telespectadores. Na 

média global, 81% das pessoas se-

guem assistindo à programação li-

near de TV, mesmo com outras for-

mas de acesso a vídeos. Para Beatriz 

Mello, diretora de Pesquisa e Insights 

da Discovery no Brasil, este resultado 

demonstra a importância da curado-

ria dos conteúdos. Ou seja, o consu-

midor continua valorizando a progra-

mação recomendada pelos canais em 

cada horário.

PESQUiSAS COmPROVAm RELEVâNCiA DO mEiO 
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MERCADO

Empresas do OOH tiram proveito de uma 
combinação de fatores positivos

PROFISSIONALIZAÇÃO 
E CONSOLIDAÇÃO

Depois de encerrar o 1º se-
mestre com o maior cres-
cimento de investimento 

publicitário entre os meios de comu-
nicação – nada menos do que 271%, 
segundo o Monitor Evolution, do 
Kantar Ibope Media –, empresas de 
mídia out-of-home (OOH) têm a 
expectativa de um bom segundo se-
mestre. “Não tenho a menor dúvi-
da de que teremos mais crescimen-
to”, disse Valério Junkes, presidente 
da Central de Outdoor, à CENP em 
Revista no fi nal de julho. Ele é tam-
bém o diretor comercial da VêMais, 
de Santa Catarina.

Valério destacou a já elevada ocu-
pação dos inventários dos associados 
da entidade no Nordeste, um merca-
do que, segundo ele, sentiu menos 
a retração dos investimentos. Cha-
mou a atenção ainda para os níveis 
de ocupação em várias outras regiões 
do país, principalmente aquelas onde 
o agronegócio é mais forte. “No oes-
te de Santa Catarina, por exemplo, 
vemos uma demanda acelerada por 
outdoor. Os Jogos Olímpicos do Rio 
também ajudaram a movimentar o 
meio. A Coca-Cola elegeu o meio co-
mo prioritário para a divulgação da 
passagem da tocha olímpica por 250 
cidades de todo o país”, disse. Valério 

não arriscou números de crescimen-
to, mas está confi ante e prevê que o 
OOH pode terminar 2016 avançan-
do na divisão dos investimentos pu-
blicitários.

Teresinha Moraes Abreu, presi-
dente da Fenapex e sócia–diretora 
da Plurex Publicidade em Ônibus, 
concordou com este ponto de vista. 
“Com as Olimpíadas, tivemos uma 
situação diferente na comercializa-
ção dos espaços de mídia exterior. 
Na cidade do Rio de Janeiro, os es-

paços foram destinados num pri-
meiro momento aos patrocinadores 
ofi ciais e, depois, para os não concor-
rentes destes”. 

Não são apenas boas perspecti-
vas comerciais que animam o meio. 
Imenso, diversifi cado e ainda bas-
tante pulverizado, o OOH bene-
ficia-se de dois outros movimen-
tos não exatamente recentes, mas 
igualmente favoráveis, como resu-
miu Daniel Simões, vice-presidente 
da ABMOOH e sócio-diretor geral 
da Eletromídia: a volta do mobiliá-
rio urbano à cidade de São Paulo e o 
prosseguimento da consolidação do 
mercado. O primeiro movimento, 
explicou ele, reverteu o banimento 
da mídia exterior na cidade a partir 
da aprovação da Lei 14.223, de 2006, 
trouxe de volta cerca de R$ 250 mi-
lhões ao meio e, indo além, colocou 
o meio em evidência no maior mer-
cado para publicidade no país, onde 
se concentram os maiores anuncian-
tes e agências.

O segundo ponto saudado por Da-
niel é a consolidação do mercado, 
com a profi ssionalização acelerada 
das empresas exibidoras. Ele citou a 
presença no meio de duas empresas 

Teresinha Moraes Abreu, 
presidente da Fenapex e 
sócia–diretora da Plurex 
Publicidade em Ônibus

Valério Junkes, presidente 
da Central de Outdoor e 
diretor comercial da VêMais
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Daniel Simões, vice-
presidente da ABMOOH 
e sócio-diretor geral da 
Eletromídia

multinacionais – a Clear Channel e 
JCDecaux - dois fundos de investi-
mento – o HIG e o Victoria – além 
da Otima, formada por grandes gru-
pos empresariais para explorar o 
mobiliá rio urbano em São Paulo. 

Teresinha e Daniel citaram ainda 
outro movimento não exatamente 
novo, mas igualmente relevante pa-
ra o meio: a grande valorização que 
as propriedades de OOH experimen-
tam no cenário publicitário no mun-
do inteiro, tendo se tornado prioritá-
rias no planejamento de comunicação 
dos maiores anunciantes globais. “O 
Brasil, claro, não poderia fi car fora 
deste movimento”, disse a presiden-
te da Fenapex. “É esse conjunto de fa-

tores mais a ainda comparativamente 
baixa fatia de investimentos no meio 
no Brasil que nos dão a certeza de que 
teremos um bom futuro pela frente” 
disse Daniel. “A mídia exterior convi-
via com uma participação menor do 
que deveria ter, abaixo do seu poten-
cial. Havia toda uma cultura publici-
tária que privilegiava a TV e que está, 
aos poucos, sendo revista”. 

Não por coincidência, a consul-
toria PwC divulgou estudo segun-
do o qual, até 2020, os investimen-
tos em OOH devem atingir US$ 524 
milhões, um crescimento anual de 
quase 8% até lá, mesmo tendo sido 
levadas em conta as difi culdades da 
economia.

Valério Junkes considerou neu-

tralizado o baque representado 

pela proibição da mídia exterior 

na cidade de São Paulo, em parte 

pela ação da Central de Out door 

e seus associados, sensibilizando 

as prefeituras do país para a possi-

bilidade de gerarem receitas com 

o meio, ao mesmo tempo em que 

prestam serviço à população. “A 

Central correspondeu aos seus pro-

pósitos de fundação, funcionan-

do como polo de organização e in-

tegração do meio”. Ele não sente, 

hoje, amea ça da imposição de le-

gislações restritivas ao meio.

Valério informa que iniciativa da 

entidade, o AtlasGeo está passan-

do por aperfeiçoamentos. “É uma 

ferramenta em progresso constan-

te”, disse. A Central de Outdoor 

realizou a sua 29ª Convenção Na-

cional, em Salvador, no fi nal de 

agosto, onde, entre outros temas, 

discutiu as comemorações dos seus 

quarenta anos de fundação, a se-

rem comemorados em 2017. Uma 

ampla pesquisa junto aos associa-

dos vai dar origem a um minucio-

so planejamento de ações. Valério 

antecipou que os níveis de aprova-

ção do trabalho da entidade ultra-

passam os 90%.

Daniel Simões mencionou os in-

vestimentos em tecnologia, back-

office e pesquisas. “A ABMOOH 

está focada em dois projetos no 

momento: checking em parceria 

com o IVC e, junto com a ABA, na 

busca de uma métrica unifi cada, 

reunindo as empresas Elemidia, Ele-

tromídia e Otima. Há boas possibili-

dades de o indicador ser lançado no 

próximo ano”, disse.

Também as empresas reunidas 

em torno da Fenapex se movimen-

tam. Em abril, a entidade organi-

zou uma série de apresentações no 

Rio de Janeiro do IVC e do Kantar 

Ibope Media. Para Teresinha Mo-

raes Abreu, ferramentas disponi-

bilizadas por estes e outros institu-

tos agregam valor à mídia exterior. 

“Além de apresentar dados rele-

vantes, elas trazem mais credibili-

dade ao meio”, disse. O mesmo se 

dá com as novas tecnologias “Elas 

ajudam a operacionalizar a mídia 

exterior de uma forma mais sim-

ples, rápida, de fácil acesso e en-

tendimento, em muitos casos com 

conferência em tempo real, atra-

vés do sistema GPS, por exemplo”.

@
www.fenapex.org.br/
www.abmooh.com.br/
www.centraldeoutdoor.com.br/

CENTRAL DE OUTDOOR PREPARA COmEmORAÇãO DOS SEUS 40 ANOS
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ENTREVISTA

Entrevista exclusiva com o economista 
Ricardo Amorim aponta uma bonança que 
não demorará a chegar e virá com muito 
mais força do que a maioria acredita

APOSTAR EM PROPAgANDA 
PODE SER A DIFERENÇA

balho, e parte disso é conseguir se 
comunicar com os clientes e pros-
pects, mostrar o que você tem a ofe-
recer, ou seja, o trabalho de marke-
ting faz diferença, sim. Apostar em 
propaganda pode ser a diferença en-
tre uma empresa crescer mais e ou-
tra empresa crescer menos. 
Um bom trabalho de marketing pode 
ser a diferença entre a sobrevivência 
e a morte de uma empresa. Quanto 
mais difícil a situação, mais impor-
tante é trabalhar bem e isso signifi ca 

Os últimos anos no Brasil não 
foram fáceis para ninguém. 
Uma economia em franga-

lhos, um sistema político que pare-
ce ruir, uma sociedade minada pela 
violência e, especifi camente no mer-
cado publicitário, o êxodo de verbas 
e anunciantes seduzidos pelo canto 
das sereias digitais. Contudo, há luz 
no fi m do túnel e, embora ainda mui-
tos não tenham se dado conta, a recu-
peração econômica já está em curso. 

As Olimpíadas do Rio de Janeiro 
trouxeram certo alívio e mostraram 
que brasileiro é sim capaz de milagres, 
colocando em prática o que sonha to-
do anunciante: fazer muito com pou-
co. Recente pesquisa da KPMG com 
CEOs de empresas brasileiras, por 
exemplo, também aponta que os exe-
cutivos estão otimistas e crentes na re-
tomada do crescimento do País (56%) 
e na melhoria dos resultados das orga-
nizações a curto prazo (26%).  Quan-
do se fala sobre a perspectiva para 
o faturamento das organizações, a 
maioria dos entrevistados projeta um 
aumento entre 2% e 5% ao longo dos 
próximos três anos. Dentre os ele-
mentos que poderão levar as empre-

sas a esse desempenho, a grande apos-
ta está no desenvolvimento de novos 
mercados, fi cando na sequência, pela 
ordem de relevância, novos produtos, 
novos clientes e novos canais. 

Nesta entrevista exclusiva com o 
economista Ricardo Amorim é pos-
sível entender um pouco mais sobre 
as cenas dos próximos capítulos nes-
ta novela econômica brasileira, com 
a volta da confi ança e do crédito im-
pulsionando os setores automotivo e 
imobiliário e também a recuperação 
da economia chinesa e consequen-
te queda do dólar que darão início a 
uma forte alta dos preços das com-
modities agrícolas e metálicas.

Então, se você sobreviveu até aqui, 
reme só mais um pouquinho.

CENP em Revista: O marketing e a pu-
blicidade, em especial, são forças im-
portantes para impulsionar o cresci-
mento da economia?
RiCARDO AmORim: Quando a ma-
ré está favorável, mesmo quem faz 
o trabalho mediano, acaba se dan-
do razoavelmente bem. Quando a 
maré vira e fi ca difícil, só quem se 
dá bem é quem faz um ótimo tra-

Ricardo Amorim,
economista

por Rose de Almeida



B e C, mas tem um detalhe: de dois 
anos para cá, tivemos a nova classe 
baixa, algumas pessoas que voltaram, 
mas isso foi conjuntural em função de 
uma crise muito grave. A mesma coi-
sa que vimos no Brasil aconteceu em 
praticamente todos os países emer-
gentes. Se pegarmos os maiores, que 
têm população grande, esse processo 
foi até maior do que no Brasil. Pegan-
do o mesmo período, na China, 240 
milhões de pessoas ingressaram na 
classe média; na Índia, 120 milhões; 
na Indonésia, 70 milhões; na Rússia, 
40 milhões. Sim, foi o Lula quem fez 
tudo isso, mas o que importa é que es-
se movimento ainda não acabou.

Pelas minhas projeções, nos próxi-
mos dez anos, assumindo um cresci-
mento que deve ser parecido, mas li-
geiramente menor , devemos ter mais 
30 ou 35 milhões de pessoas entran-
do nas classes A, B e C, o que signifi -
ca que o consumidor de renda menor 
terá cada vez mais poder de consumo.
Quem tem mais renda muda seus de-
sejos de consumo. Quando a recupe-
ração econômica, que deve começar 
em breve, chegar, esse cara é o pri-
meiro que volta para o mercado, os 
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Apostar em 
propaganda pode 

ser a diferença entre 
uma empresa crescer 
mais e outra empresa 

crescer menos

não parar de investir e investir muito 
bem o dinheiro que você tem.

CENP em Revista: O ambiente de negó-
cios, inclusive no marketing, será mui-
to diferente quando a economia vol-
tar a crescer? 
AmORim: Quando a economia voltar 
a crescer o ambiente de negócios vai 
se transformar completamente, co-
mo acontece em todos os ciclos. Hoje, 
quem quer vender tem que fazer mais 
do que só mostrar que o produto ou 
serviço são bons e que respondem às 
necessidades dos consumidores. Em 
vários casos, é preciso tirar o medo do 
consumidor de comprar, em particu-
lar, algo que está sendo vendido por 
um valor mais alto. Se você for vender 
um automóvel ou um imóvel, a par-
te mais importante talvez seja mos-
trar a oportunidade e não o produto. 
Caso contrário, o que a maior parte 
das pessoas vai pensar é: “Bom, me-
lhor esperar, vamos ver o que acon-
tece, depois, quando eu estiver mais 
tranquilo, eu volto”. Quando a eco-
nomia estiver mais forte isso deixa de 
ser verdade. Pensando do ponto de 
vista das agências, da publicidade, fa-
zer o anunciante investir em campa-
nha não é tarefa das mais fáceis. Mas 
acredite, isso vai mudar quando a re-
cuperação econômica chegar.

CENP em Revista: A fatia de consumido-
res de baixa renda será importante pa-
ra este novo momento? 
AmORim: No Brasil, a gente acha que o 
fenômeno da classe média foi uma ex-
clusividade brasileira, mas não foi. Ele 
foi gigantesco sim. Se pegar de 2005 
para cá, tivemos 50 milhões de brasi-
leiros que ingressaram nas classes A, 

produtos voltados para o consumi-
dor de baixa renda são os que respon-
dem mais rapidamente, em particular 
aqueles ligados à alimentação.

CENP em Revista: Dá para identifi car 
novos setores que possam se destacar 
no futuro próximo, como pólos de cres-
cimento?
AmORim:  A recuperação econômica 
começa pelos setores que têm produ-
tos e serviços mais baratos, que não 
dependem de crédito, que não depen-
dem de confi ança. Esses são os pri-
meiros onde o refl exo de vendas apa-
rece. Em particular, alimentos, como 
expliquei, e bens de consumo não du-
ráveis em geral. Assim que a situação 
começa a melhorar, as pessoas pen-
sam: “ainda não está na hora de fa-
zer grandes gastos, grandes investi-
mentos, trocar de casa, trocar carro. 
Ainda estou com medo mas já dá pra 
comprar uma marca even tualmente 
um pouco melhor, um pouco mais 
cara”. 
A crise faz com que o consumidor, 
para um mesmo produto, busque os 
mais baratos e isso acaba tendo im-
pacto negativo em marcas posiciona-
das com produtos premium. Temos 
um refl exo contrário quando a recu-
peração vem, benefi ciando produtos 
que têm preço unitário maior, que de-
pendem de mais confi ança e crédito. 
É mais provável que os setores auto-
motivo e mobiliário demorem mais a 
se recuperar, mas, quando se recupe-
rarem, o farão com mais força do que 
setores que são menos cíclicos.

CENP em Revista: Que outros setores en-
tão tendem a decolar mais rápido?
AmORim: Nos últimos quinze anos, 
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tivemos algumas novidades marcan-
tes na economia brasileira. Uma de-
las foi o peso cada vez maior para o 
agronegócio, a procura por alimen-
tos no mundo explodiu, com impor-
tância maior nos países emergentes. 
Isso não vai mudar, o que significa 
que o interior e o agronegócio vão 
conti nuar a crescer mais que a mé-
dia da economia brasileira. Isso veio 
para ficar. 
Por consequência, a logística ganha 
importância porque a distribuição 
é mais difícil no interior, porque os 
consumidores estão mais espalhados 
e porque a infraestrutura de logística 
das capitais é melhor do que no inte-
rior dos estados. 
Também são beneficiados produtos e 
serviços antes inacessíveis aos consu-
midores, principalmente educação e 
saúde – escolas, universidades, esco-
las de idiomas e TI etc. Também hos-
pitais, planos de saúde, drogarias, la-
boratórios farmacêuticos. Tudo isso 
deve continuar a crescer mais no Bra-
sil nos próximos anos.

CENP em Revista: Quais as lições mais 
importantes do passado recente que 
devem ficar para as empresas de bens 
de consumo em geral e para o comércio 
(que constituem boa parte dos anun-
ciantes brasileiros)? E o que deve ser 
esquecido? 
AmORim:  Acho que a grande lição é 
a importância de compreendermos 
os ciclos econômicos, que nada so-
be nem desce, para sempre. Tive-
mos alguns anos muito bons no Bra-
sil, no começo da década passada, o 
que gerou expectativas de que seria 
para sempre. Quando acabou a dé-
cada, a economia virou e agora es-
tamos prestes a uma nova virada, só 

que dessa vez para melhor. Essa bo-
nança que vem por aí também não 
vai ser eterna, muito pelo contrá-
rio; ela deve durar por alguns anos, 
na melhor das hipóteses, por vários 
anos. Isso se colocarmos a casa em 
ordem, fizermos muita coisa certa. 
O que significa é que todos os seto-
res têm que saber que a maré virá e 
é imprescindível ter planejamento. 
Na minha opinião, temos vários si-
nais de que as coisas estão mudando 
para melhor. Por isso, é preciso cui-
dar com muito carinho do caixa e da 
equipe. Mais do que nunca, quando 

a economia piora, o que faz a dife-
rença é a qualidade de produto, ser-
viço e atendimento. E quem faz isso 
ser bom é a equipe.

CENP em Revista: Considera que o com-
pliance seja uma tendência importan-
te para as empresas brasileiras, como 
antídoto para tudo o que foi observa-
do nos últimos anos?
AmORim: Os últimos anos no Brasil 
não foram fáceis. Eles expuseram vá-
rios dos problemas que temos e, por 
consequência, criaram as condições 
para que possamos resolvê-los. Em 
particular, acho que a importância 

da governança cresceu brutalmente e 
que isso veio para ficar. As empresas 
estão mais atentas, o setor público e a 
população têm que estar mais atentas. 
O poder de monitoração da própria 
população com relação à classe po-
lítica aumentou e acho que as regras 
vão mudar – e todas essas mudanças 
são para melhor.

CENP em Revista: O que a sociedade po-
de fazer para contribuir com uma eco-
nomia mais sólida e justa, se precaven-
do de novas crises?
AmORim:  Se tem duas coisas que to-
dos gostariam de descobrir é como a 
gente toca em algo e vira ouro, e a se-
gunda é como se acaba com as crises. 
Infelizmente não é tão simples, por-
que nós construímos ou plantamos as 
crises pelos excessos quando as coisas 
estão boas - é muito difícil de evitá-
los, na hora da festa é difícil falar: “Vai 
com calma, cuidado”. Alguns até po-
dem falar, mas a maioria não escuta. 
Esses excessos criam incertezas, ins-
tabilidades que são as sementes que 
acabam gerando crises futuras. Se 
acabar com crise é difícil, gerar uma 
sociedade mais justa é bem mais fácil. 
E é simples: investindo pesadamente 
na qualificação das pessoas.
O grande erro do Brasil é que ficamos 
enxugando gelo, a gente quer melho-
rar a distribuição de renda e também 
melhorar a distribuição de oportuni-
dades e qualificação. Se as pessoas fo-
rem mais bem preparadas elas terão 
oportunidades melhores de trabalho 
e terão salários melhores, e isso vai 
gerar um Brasil mais justo.

Todos os setores
têm que saber que

 a maré vira
e é imprescindível
ter planejamento
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COMO AS AGÊNCIAS ATRAEM 
E RETÊM CLIENTES HOJE 
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publicitários 
explicam suas 

estratégias em meio 
a tantas inovações

 e crises

COMO AS AGÊNCIAS ATRAEM 
E RETÊM CLIENTES HOJE 
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A definição de Peter Drucker 
não poderia ser mais ele-
gante: a finalidade da em-

presa é atrair e reter clientes. Sim-
ples assim. 

Transposta para o ambiente das 
agências de publicidade, a defini-
ção ganhou contornos dramáticos 
nos últimos anos, pois praticamen-
te todos os conceitos tradicionais da 
publicidade tiveram de ser reinven-
tados, não só pela crescente digita-
lização da mídia, mas também por 
um acirramento dos níveis de con-
corrência entre as empresas anun-
ciantes e aumento da mobilidade 
dos consumidores, o que reforçou a 
necessidade premente de inovação e 
a aceleração dos ciclos e campanhas, 
entre outros desdobramentos. E, por 
cima de tudo isso, veio aquela que al-
guns descrevem como a maior cri-
se econômica do país e um enxuga-
mento extremo dos investimentos. 
Atrair e reter clientes num cenário 
desses tornou-se um senhor desafio. 

“Você pergunta se o mar está re-
volto? Bote ‘revolto’ nisto”, resume 
Aguinaldo Viriato, da Ampla Co-
municação, do Recife. “Esta conjun-
tura econômica adversa, ao lado de 
pressões por mudanças e inovações, 
impactam a autoestima e o negócio 
da publicidade e alimentam a crise 
de identidade das agências. Todos 
vivemos um processo meio caótico 
de transformação, num ambiente de 
muito debate e poucas certezas. Nes-
te contexto, não se enxergam com-
portamentos uniformes, modelos 
consolidados de negócios nem um 
formato de empresa que seja padrão 
para o mercado publicitário em ge-
ral. E isto, embora seja desafiador, é 

muito saudável. Aliás, aquelas fór-
mulas de antes, que pareciam ser-
vir a todos, por certo não vão mais 
existir. As agências, como no nos-
so caso, tendem a desenvolver con-
ceitos e formatos próprios, mais le-
ves e customizados para atender a 
seus clientes”.

“Tenho quarenta anos de expe-
riência no mercado publicitário e 
posso garantir que atravessamos um 
período de grande mudança que, as-
sociado à crise, torna o cenário da 
publicidade especialmente desafia-
dor”, diz Cesar Paim, da Paim Co-
municação, de Porto Alegre. Ele não 
vê, contudo, perda da relevância da 
publicidade, pelo contrário. “Um 
mercado mais competitivo deman-
da mais e melhor publicidade. Ocor-
re que é cada vez mais difícil se co-
municar. É um grande desafio para 

os anunciantes e suas marcas chega-
rem aos consumidores com eficiên-
cia, dada a multiplicação das opor-
tunidades de contato e também pela 
mobilidade cada vez maior das pes-
soas”. 

Para Cesar, é indispensável ter 
uma boa leitura da realidade e rapi-
dez na adaptação. “Vemos muitos 
em busca de soluções mágicas, co-
municação publicitária eficaz com 
custos baixos, achando que o digital 
é esta mágica. Não é assim. Existem 
muitos estudos que mostram que a 
TV, por exemplo, é o veí culo mais 
efetivo para a construção de mar-
cas. No Brasil, ainda não temos to-
das as ferramentas para verificar a 
eficiência da mídia digital, sem falar 
nas fraudes que pon tuam o meio, no 
mundo todo. Vemos cair muitos ta-
bus – o de que a mídia digital é mais 
barata, por exemplo. Muitos anun-
ciantes, porém, se enganam, alguns 
insistem no erro. Há várias implica-
ções para as agências e veículos. Não 
existe almoço grátis, não há mági-
ca”, diz ele.

CONFIANÇA
Algumas coisas não mudaram. 

Publicitários ouvidos pela CENP 
em Revista, todos com ampla folha 
de serviços prestados à atividade, 
rea firmaram virtudes centenárias 
das agências para justificar a atração 
e a manutenção dos clientes. Con-
fiança e relevância, por exemplo. 

“A primeira condição para uma 
agência atrair e reter clientes é con-
quistar-lhes a confiança, estabele-
cendo – ou demonstrando que a 
agência é capaz de – uma relação de 

Aguinaldo Viriato
Ampla Comunicação
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cumplicidade, como acontece aos 
casais bem-sucedidos”, diz Adol-
pho Resende, da RC Comunicação, 
de Belo Horizonte. 

“A questão essencial para todos 
nós, mesmo em meio às indefini-
ções e tantas reflexões que eletri-
zam o mundo contemporâneo da 
publicidade, poderia ser resumida 
em poucas palavras: manter-se rele-
vante para o cliente”, diz Aguinaldo. 

Para Vera Rocha, da Rocha Co-
municação, de Salvador, mais do 
que nunca, as empresas precisam de 
mais confiança no ROI. “As agências 
que desejam atrair e manter clien-
tes precisam estar atentas a formas 
de comprovar os resultados de todo 
o esforço comunicacional e merca-
dológico empreendido”.

“O principal fator de identida-
de entre a agência e o cliente deve-

ria, em tese, ser a satisfação conti-
nuada. Mas não é assim – ninguém 
consegue satisfação continuada pa-
ra sempre, em qualquer circunstân-
cia”, diz Paulo Queiroz, da DM9, 
de São Paulo. “O que eu acredito 
que mantém a ligação são os va-
lores compartilhados, o que ocor-
re quando as empresas se identifi-
cam, se admiram, curtem trabalhar 
juntas em busca de um objetivo. É 
como em um casamento bem-su-
cedido. Nestes casos, uma empre-
sa acaba empurrando a outra, uma 
compensa uma eventual desmobi-
lização da outra. Tem sido assim na 
publicidade global”.

“As palavras-chaves para a fide-
lização dos clientes são criativida-
de, gestão, resultados, transparên-
cia e confiança. Quando o cliente 
percebe isso, cria laços profundos 
com a agência”, diz Clóvis Spero-
ni, da Agência 3, do Rio. “Temos de 
entender perfeitamente as neces-
sidades dos clientes para definir as 
plataformas de comunicação e cria-
tividade adequadas. Isso é muito 
importante para evitar o fantasma 
da refação, que traz desgaste e pre-
juízos, podendo roer a rentabilida-
de da operação”.

“A expectativa dos clientes está 
mudando rapidamente. Eles não 
querem só likes; querem conversão 
em vendas, a entrega de ROI”, pros-
segue Clóvis. “O mundo digital tor-
nou possível uma auditoria em tem-
po real, o que a campanha produziu, 
o que se aprendeu com ela. É um 
outro foco, que a agência não estava 
acostumada a entregar e que agora 
é indispensável. Antes, bastava criar 
a campanha e esperar pelos resulta-

Adolpho Resende
RC Comunicação

dos. Agora, não. O questionamento 
é permanente”.

MODELO FULL 
SERVICE 

A importância do modelo full ser-
vice foi lembrada. “O cenário publi-
citário sofreu mudanças gigantescas 
nos últimos anos”, diz Rino Ferra-
ri Filho, da Rino Com, de São Pau-
lo. “O meio digital multiplicou al-
ternativas, alargando e misturando 
as oportunidades de contato com 
os consumidores. Um bom exem-
plo do que estou querendo dizer é 
a forma de consumo de rádio, jor-
nal e revista, por exemplo, que po-
dem agora ser acessados tanto por 
meios digitais quanto tradicionais. 
É um universo muito maior, que te-
mos de entender e traduzir para o 

Cesar Paim
Paim Comunicação
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anunciante. Este é o desafio número 
um das agências para atrair e man-
ter clientes: decifrar a amplitude de 
oportunidades e traduzi-las em ven-
das. Dito de outra forma: o desafio 
é fazer o que sempre fizemos – pla-
nos de comunicação eficazes –, mas 
dando conta de um cenário muito 
mais complexo. Por isso, acredito 
na continuidade do modelo full ser-
vice. Seria muito mais difícil para o 
anunciante decifrar os enigmas da 
comunicação atual tendo de intera-
gir com várias empresas. Graças às 
agências full service, é possível man-
ter unidade de discurso, orquestrar 
esforços e obter melhores resultados 
com um interlocutor único. Acre-
dito que, para os anunciantes, este é 
um diferencial extremamente dese-
jado, tornando para ele muito mais 
fácil manter controle estrito sobre os 
resultados das campanhas”.

Para Paulo Queiroz, toda agência 
de publicidade tem a obrigação de 
rever suas práticas e técnicas de tra-
balho, sempre. “Não se pode recusar 
uma mudança por conta dos cus-
tos envolvidos. Isso vale, aliás, para 
qualquer empresa: se ela não tiver a 
capacidade de se renovar, morre. A 
mudança não tem custo; o custo al-
to é o da não mudança. Se a empre-
sa tem uma cultura estacionada e 
reativa, não sobrevive num cenário 
tão disruptivo. O desenvolvimen-
to das equipes tem de estar ligado a 
este princípio. Antes, você compra-
va audiência; hoje, você constrói au-
diência e depois usa uma infinida-
de de técnicas para extrair o maior 
valor deste patrimônio construído. 
Tudo, é claro, erguido sobre criati-
vidade orientada a resultados. Atu-

ação é momentum. Se você preser-
va e expande este momentum, atrai 
clientes de forma natural. A história 
da agência conta muito. O que não 
pode mudar é a cultura da empresa 
e os seus valores. Na DM9, estamos 
discutindo como a agência deve ser 
daqui a cinco anos”.

“Há muita efervescência. A ca-
deia de negócios tem de buscar o 
seu equilíbrio”, diz Cesar Paim. “A 
tecnologia influencia de diferentes 
maneiras. As agências têm de olhar, 
entender, adaptar, tudo sem per-
der criatividade, pois os consumi-
dores têm cada vez mais telas pa-
ra acessar conteúdo. A criatividade 
segue como valor intocado. Tudo 
mudou, menos a relevância da cria-
tividade.  Não podemos perder tam-
bém a pertinência com os negócios 
do cliente. É preciso entende-lo em 

profundidade e traduzi-lo em solu-
ções de comunicação”.

A integração on-offline é matéria 
ultrapassada. Todas as agências ou-
vidas já unificaram as áreas e enve-
redam, agora, em experimentalis-
mos, aprimoramentos, inovações. 
Nem por isso todas as questões es-
tão resolvidas. “No mundo digital 
é importante saber precificar”, diz 
Clóvis. “As novas plataformas trou-
xeram para dentro das agências ou-
tro mundo – jornalistas, estatísticos, 
matemáticos, antropólogos. É preci-
so muito cuidado para precificar es-
te trabalho adicional. As coisas são 
muito dinâmicas, corrigir um erro 
pode ser muito difícil”.

Para Adolpho, apresentar coisas 
novas aos anunciantes, levando as 
marcas deles para novas platafor-
mas, obtendo resultados, buscando 
ROI, colocando-as à frente, é con-
dição importante para atrair e man-
ter clientes. 

INOVAÇÃO
“De maneira geral, em seu con-

junto, todos tentam responder aos 
desafios do presente com propos-
tas de inovação e diferenciação”, 
diz Aguinaldo. “No momento, es-
ta ebulição acontece nos debates e 
na procura de caminhos por parte 
das empresas, ainda muito na base 
da experimentação, estimulada pela 
pressão das novas tecnologias e pela 
febre digital. Operamos num mer-
cado que redefine constantemente 
seu perfil de demanda, o que inten-
sifica e potencializa a ansiedade das 
agências na busca por novos posi-
cionamentos e modelos sustentáveis 

Clóvis Speroni
Agência 3, Grupo 3+
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É este também o caminho da Ro-
cha Comunicação. Como explica 
Vera, tem-se procurado um posicio-
namento que vai além dos serviços 
tradicionais, tornando a empresa 
uma consultoria em comunicação 
e marketing. “Procuramos acompa-
nhar as enormes mudanças e capa-
citar nossas equipes para utilizar as 
novas ferramentas que surgem”, diz 
Vera. “Essas mudanças oxigenaram 
a empresa, já sendo percebidas pe-
los clientes que antes fragmentavam 
a sua comunicação. A relação com 
eles também vem se transforman-
do. Os clientes buscam soluções no-
vas para os seus problemas. Criati-
vidade, inovação e o conhecimento 
pelos profissionais da agência das 
possibilidades nesse caleidoscópio 
de opções de comunicação são nos-
sas armas para entregar as soluções 
que os clientes precisam”, diz Vera.

“Uma outra forma que tem dina-
mizado o trabalho das agências é a 
quebra de paradigmas na formação 
de suas equipes”, diz ela. “Cada vez 
mais, a multidisciplinaridade tem 
mostrado eficiência e eficácia nas 
decisões estratégicas e táticas a se-
rem adotadas em cada campanha. 
Conceitos como o Design Thinking 
e o Scrum, com estreita ligação ao 
campo do design e à engenharia de 
produção são, hoje, transformados 
em prática no atual cenário compe-
titivo e de grandes revoluções que 
vivemos”.

No plano interno, Vera entende 
ser indispensável que os publicitá-
rios estejam conscientes de que a 
agência é uma empresa e não ape-
nas um espaço para exercício da 
criação. “É necessário fazer com que 

de crescimento. Nossa agência tem 
um histórico de relacionamentos es-
táveis e duradouros com os clientes, 
em parcerias de vinte, trinta anos. 
Buscamos fortalecer nosso diferen-
cial competitivo na prospecção de 
novas oportunidades investindo em 
inteligência e valorizando cada vez 
mais o conhecimento do mercado, 
nosso capital humano e a inovação 
digital. Sabemos que inovar é ques-
tão de sobrevivência. Mas, para fide-
lizar e conquistar clientes, entende-
mos que a inovação tem que agregar 
valor para eles e ser percebida como 
algo que desejam e necessitam. Para 
isto temos que nos reinventar, sem-
pre. A novidade, talvez esteja numa 
nova maneira de conceituar e posi-
cionar o business da agência e mui-
tas vezes entregar não apenas um 
serviço relativo à comunicação”.

eles olhem mais para a gestão, que 
entendam porque é necessário ter 
equipes enxutas, eficientes e rentá-
veis. Isso tudo porque ainda existe 
uma mística de que agência de pro-
paganda é um ente diferente, que 
pode tudo, com ou sem crise. Os 
publicitários precisam compreen-
der que a nossa jornada de trabalho 
é longa e onerosa e que essa jorna-
da precisa ser otimizada para que a 
agência se mantenha viva na traves-
sia dessa crise”, diz ela.

Segundo Adolpho Resende, a 
busca por novos clientes é bastan-
te difícil no momento. “Todas ou 
quase todas as empresas contiveram 
seus investimentos, inclusive em 
publicidade”, diz ele. “Recentemen-
te, prospectei uma indústria de por-
te médio aqui em Belo Horizonte, lí-
der em seu segmento. Fui recebido 

Paulo Queiroz
DM9

Rino Ferrari Filho
Rino Com
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pelo único profi ssional que integra-
va o departamento de marketing da 
empresa. Ele me disse que, nos anos 
melhores, havia mais quinze pes-
soas na área... Infelizmente, a verba 
de marketing e publicidade ainda é 
das primeiras a ser cortada em mo-
mento de crise, principalmente se 
for uma crise mais aguda, como é a 
de agora. Também anunciantes pú-
blicos reduziram ou paralisaram in-
teiramente as suas licitações.”

COMPLIANCE 
As agências ouvidas, de forma ge-

ral, sempre se distinguiram por um 
padrão diferenciado de gestão e por 
manter um olhar atento para sua or-
ganização e operação. Nos últimos 
anos, porém, a necessidade de ajus-
tes na estrutura de custos e despe-
sas intensifi cou a tomada de medi-
das de racionalização e a adoção de 
novos formatos de organização do 
trabalho em equipe para preservar 
a efi ciência e a qualidade na presta-
ção de serviços e manter os indica-
dores positivos da empresa.  

A combinação de fatores a in-
fl uenciar no ambiente de negócios 
levou a maioria das agências ao um 
downsizing mais ou menos acen-
tuado conforme as características de 
cada mercado. As equipes fi caram 
mais enxutas, o recurso a free lances 

se institucionalizou, facilitado pelo 
fato de haver muitos profi ssionais 
disponíveis no mercado. “Lutamos 
também para reduzir o retrabalho, 
que é fonte importante de custos”, 
diz Adolpho. “Precisamos ter foco 
nas pessoas e nas lideranças, com 
muito treinamento e motivação pa-
ra as equipes. Isso retém o talento na 
agência”, diz Clóvis. 

Mudanças foram necessárias tam-
bém para combater a perda de ren-
tabilidade das agências. “A mídia 
digital drenou muitas verbas, exi-

giu investimentos de vários tipos, 
diz Rino. “Tivemos de redesenhar 
o modo de trabalhar, tirando pro-
veito de uma rede de prestadores 
de serviços. Mas é preciso ter aces-
so e sintonia com estes prestadores, 
de forma a garantir a qualidade do 
trabalho”. Para ele, a novidade desa-
gradável são as mesas de compra. “A 
ética comercial sofre na medida em 
que se divorcia do valor. É preciso 
que se entenda o valor e a relevância 
da comunicação publicitária para as 
empresas. A boa notícia é que temos 
muitos clientes que se alinham au-
tomaticamente às práticas de com-
pliance do país. Considero irrever-
síveis as práticas de compliance e 
torço para que elas se generalizem o 
mais rápido possível. Compliance é 
nosso aliado”.

“O investimento em publicida-
de se tornou muito mais limitado. 
Quando você consegue resultados, 
eles são percebidos e valorizados pe-
los anunciantes”, diz Clóvis.

Vera Rocha Dauster
Rocha Comunicação

@
www.agencia3.com.br/
www.ampla.com.br/
www.dm9ddb.com.br/
www.paim.com.br/
www.rccomunicacao.com.br/
www.rinocom.com.br/
www.rochacomunicacao.com.br/



Não há riscos 
quando se tem 
as melhores 
informações 
para tomada 
de decisão.

A Kantar IBOPE Media possui soluções 
completas para monitoramento de 
meios de comunicação, fiscalização 
publicitária e análises da concorrência. 
A escolha mais segura para o alcance 
de resultados eficazes.
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MERCADO

Consolidação do setor é foco da diretoria recém-eleita da Abradi

ENTIDADE REÚNE AgENTES 
DIgITAIS DE TODOS OS TIPOS

digital? A compra de espaço publici-
tário? Não é tão simples assim. Acre-
dito que o trabalho que os agentes 
digitais realizam no planejamento, 
produção e criação para o ambiente 
digital deve ser visto como atividade 
publicitária, de construção de mar-
ca e relacionamento com consumi-
dores, então somos também agentes 
publicitários”, diz ele.

Anderson defi ne a atividade digi-
tal como uma combinação de comu-
nicação com tecnologia. “A fi nalida-
de pode ser comunicação, marketing, 
marca, vendas, atendimento e infor-
mação ao consumidor, mas o am-
biente digital é fortemente infl uen-
ciado pela tecnologia. Assim posso 
afi rmar que não somos comunica-
dores puros, nem tecnólogos puros; 
somos híbridos dessa evolução da 
sociedade moderna e estamos em 
permanente processo de adaptação, 
mutação e transformação. Isso pode 
ser desconfortável para o empresário 
que nasceu na era sem internet mas 
para a geração que nasceu digital, essa 
realidade é parte do dia a dia”, diz ele.

A diretoria encabeçada por An-
derson está focada em consolidar o 
setor digital, avançar nas questões 
sensíveis ao mercado e até mesmo à 
sociedade como um todo. “As trans-

AAbradi, Associação Brasilei-
ra dos Agentes Digitais, em 
pouco mais de sete anos de 

existência já pode comemorar um 
rol de bons serviços prestados à ati-
vidade no pais. Presidente recém-
eleito da entidade, Anderson de An-
drade cita como exemplo o novo 
modelo de edital para contratação 
de serviços digitais pelo poder públi-
co, trabalho realizado a quatro mãos 
com a Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da Repúbli-
ca. “Nesse novo modelo, a defi nição 
dos vencedores é pelo quesito técni-
co e de mérito, eliminando assime-
trias e os pregões eletrônicos”, expli-
ca ele. Em decisão recente do TCU, 
foi recomendado que nenhum órgão 
público poderá comprar criatividade 
e inteligência digital por pregão ele-
trônico. “Foi uma grande conquista 
para o setor”, comemora Anderson.

Desde que a entidade teve seu no-
me trocado de Associação Brasileira 
de Agências Digitais para Associa-
ção Brasileira dos Agentes Digitais, 
ela tem se pautado pela pluralida-
de e receptividade a todas empre-
sas que tenham pelo menos uma alí-
nea de negócio voltada para o digital 
– consultorias, empresas de moni-
toramento de social media, envia-

doras de e-mail marketing, empre-
sa de business intelligence etc. “Se a 
empresa possui qualquer atividade 
digital ela pode se associar”, explica 
Anderson. “Mas é preciso destacar 
que ainda existe uma força maior das 
agências digitais, berço e fi nalidade 
primária da fundação da entidade, e 
pela maioria dos associados que são 
agências ou produtoras digitais. A li-
nha que separa as atividades é muito 
tênue, o que caracteriza uma agência 

Anderson de Andrade, 
presidente da Abradi
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Consolidação do setor é foco da diretoria recém-eleita da Abradi

A chegada
de novos

players digitais
internacionais
é bem-vinda,

desde que
obedecidas as
leis vigentes

no país

formações digitais dos últimos anos 
provocaram um tsunami em toda 
cadeia produtiva, na sociedade, no 
comportamento das pessoas, na re-
lação entre marcas e consumidores. 
É nosso dever acompanhar esse mo-
vimento e, na medida do possível, 
estabelecer regras que permitam a 
convivência entre todos. Existem 
questões difíceis para as quais ainda 
não temos uma legislação adequa-
da - a atuação de players internacio-
nais, privacidade e guarda de dados, 
tributação desproporcional para e-
commerce, por exemplo. Mas temos 
atuado em conjunto com outras en-
tidades para encaminhar cada as-
sunto, como o Comitê Gestor da In-
ternet, a Fenapro, a Abemd e o IAB 
Brasil, entre outras”, diz Anderson. 
Em agosto, a entidade lançou o “Có-
digo de Conduta para Agentes Di-
gitais em Campanhas Eleitorais”, 

Especificamente sobre publicida-
de digital, Anderson acredita que 
a questão de fraudes seja o tema 
mais sensível no momento. “Esta-
mos nos alinhando inclusive com 
entidades internacionais para en-
tender melhor e ver como podemos 
atuar juntos para coibir essa práti-
ca, que é péssima para o mercado 
como um todo. O que é certo é cer-
to, o que é correto é correto, o que é 
legal é legal, simples assim”, diz An-
derson. “Não existe espaço nem na 
economia geral, nem nas empresas, 
nem na sociedade para esse com-
portamento fraudulento que algu-
mas poucas empresas prejudiquem 
o setor digital”.

visando estabelecer normas e cris-
talizar a posição e visão da entidade 
sobre o tema.

@
www.abradi.com.br

A Abradi repudia o comportamen-

to empresarial de grandes players 

globais digitais que se travestem 

de “empresas de tecnologia ou de 

aplicações”, mas que na realidade 

atuam e se remuneram como “em-

presas de mídia”. Segundo a enti-

dade, esse comportamento esconde 

“clara intenção de não-conformida-

de às regras de mercado, numa ten-

tativa de não ser enquadrado nas re-

gras de comunicação do país”.

Segundo Anderson de Andrade, 

a Abradi é apoiadora do CENP e das 

práticas comerciais entre agências, 

anunciantes e veículos regidas pela 

legislação brasileira. “A chegada de 

novos players digitais internacionais 

é bem-vinda, desde que obedecidas 

as leis vigentes no país”, afirma ele. 

“Por mais que defendam regras co-

merciais internacionais para compra 

e venda de espaços publicitários di-

gitais, se um player quer participar 

do nosso mercado, deve seguir as 

regras do país. Alguns não pagam 

a comissão de agência e recebem o 

pagamento da mídia em outros paí-

ses, via cartão de crédito interna-

cional. Consideramos essas práticas 

desleais com todo o mercado de co-

municação: agências, veículos e até 

mesmo com governo federal, pe-

la elisão de tributos. Essa discussão 

precisa ser aprofundada, a legisla-

ção aplicada e os desvios corrigidos. 

A Abradi quer avançar nesse tema, 

mas isoladamente não terá força 

nesse embate. Estamos dispostos 

a dialogar, com a premissa de que 

as regras e a lei valem para todos”.

EmPRESAS DE TECNOLOGiA VERSUS EmPRESAS DE mÍDiA 
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O FUTURO DA PROPAgANDA 
– PARTE 2: FUNDAMENTOS

a PrOPagaNDa é O 
CENtrO DO sistEma 
sOLar Da COmUNiCaçãO

O impacto da propaganda é tão 
maior que o dos demais instrumen-
tos de comunicação de marketing que 
a lógica, na grande maioria dos casos, 
determina que as outras disciplinas de-
vem orbitar em torno da propaganda, 
pois sem a luz e a energia da boa pro-
paganda eles são bem menos efetivos.

Isso vale tanto para as plataformas 
mais tradicionais, caso da promoção, 
do merchandising no PDV e do marke-
ting direto, como para as mais moder-
nas, na linha do branded content, das 
diversas formas de experiência e dos 
eventos e até mesmo do digital – que 
ao mesmo tempo é plataforma e mídia.

A propaganda divulga a promoção e 
aumenta seu valor, pois gera impacto 
direto sobre os consumidores atingidos 
e impacto indireto sobre o seu entorno; 

além do que a propaganda consegue 
transformar esforços promocionais re-
lativamente banais em ações mercado-
lógicas de efeito expressivo.

Dar mais sentido e força ao merchan-
dising no PDV também é tarefa que a 
propaganda desempenha com eficiên-
cia, aumentando de modo significati-
vo tanto as ações como as peças e cam-
panhas de comunicação realizadas nos 
pontos-de-venda.

A propaganda também maximiza o 
efeito do marketing direto, seja geran-
do um maior índice de resposta, seja 
aproveitando o contato com os consu-
midores que não reagiram à oferta es-
pecífica para lhes passar uma mensa-
gem publicitária.

Também tem sido um efeito impor-
tante da propaganda o estímulo ao en-
volvimento com o branded content ou 
com qualquer gênero de comunicação 
por conteúdo. Ela atrai a atenção para 

os esforços e mensagens desse tipo e as 
faz serem mais importantes – o que ge-
ra maior interesse – do ponto de vista 
dos consumidores.

A propaganda gera ou aumenta va-
lor para os eventos e as experiências de 
marca, multiplicando seu conhecimen-
to e o interesse por este gênero de co-
municação mais imersiva. 

De um modo geral, há uma expres-
siva diferença entre o impacto junto ao 
mercado gerado por todas essas plata-
formas de comunicação de marketing 
feitas de forma isolada, stand-alone, e 
aquelas que contam com o suporte da 
propaganda. Tanto que não é raro que 
o investimento feito em ações promo-
cionais e em eventos seja menor neles 
em si do que na publicidade que os di-
vulga e promove.

A propaganda faz até mesmo os es-
forços digitais – seja como um dos 
meios do mix de mídias, seja como 

pROpAGANDA

Este é o segundo de uma série de quatro artigos exclusivos para 
a CENp em Revista escritos pelo jornalista Rafael Sampaio, com 
base em suas mais de três décadas de experiência no setor. A 
série discute se o modelo brasileiro de propaganda é a melhor 
solução para a gestão da comunicação em situações de mercados 
hipercompetitivos e dominados pelos consumidores. Outros 
autores, com outras experiências, poderão ser convidados a 
escrever sobre o tema.
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uma plataforma específica de comuni-
cação, através de seus diversos forma-
tos – ganharem alcance, impacto, inte-
resse e relevância.

Efeito halo – Essa maximização do im-
pacto que a propaganda gera para suas 
mensagens e para as ações das demais 
plataformas de comunicação deve-se, 
em boa parte, à grande importância do 
efeito halo, que só mesmo a propagan-
da consegue em larga escala.

O efeito halo é o impacto gerado para 
além do target objetivado, para os círcu-
los de relacionamento das pessoas para 
as quais uma determinada mensagem 
ou ação é dirigida. Porque as pessoas 
são “animais sociais”, muitos dos bens, 
serviços e ideias que elas valorizam são 
uma combinação de seu valor intrín-
seco com o valor gerado pelo próprio 
conhecimento desses bens, serviços e 
ideias por parte das demais pessoas, co-
mo familiares, amigos e colegas de ati-
vidade (estudo, trabalho, vida social) e 

até a comunidade na qual vivem e a po-
pulação em geral.

Por essa razão, o mencionado (na 
edição passada da CENP em Revis-
ta) santo graal da extrema precisão do 
meio e da mensagem sofre sérias limi-
tações em termos de efetividade e che-
ga até a ser contraproducente isolar as 
mídias e o conteúdo da publicidade 
utilizada apenas em relação aos consu-
midores primários da oferta que se faz 
através da propaganda.

Além dos consumidores visados, há 
as pessoas que estão no seu entorno 
que devem saber sobre bens, produ-
tos e ideias promovidos pela publicida-
de, que devem valorizá-los e até devem 
querer adquiri-los ou consumi-los de 
alguma forma – pois é justamente esse 
efeito halo que pode ser o elemento de-
notador da compra, do uso, do valor e 
da satisfação pelo target visado.

Dessa forma, a propaganda tem que 
ser pensada para influir sobre os que 
compram o produto ou serviço anun-

ciado (ou a ideia promovida) e sobre 
os que consomem, sendo que em al-
guns casos isso é até mais relevante 
para o sucesso das vendas. Ela [a pro-
paganda] deve impactar também os 
consumidores indiretos e até mesmo 
os não-consumidores que influen-
ciam – positiva ou negativamente – os 
que compram e/ou consomem.

Não é por acaso que muitos pro-
dutos e serviços de luxo, como auto-
móveis sofisticados, perfumes finos, 
aparelhos de elevado valor, itens ex-
clusivos de moda, viagens de execu-
tiva e até de primeira classe e tantos 
outros são divulgados e promovidos 
pela propaganda de forma mais am-
pla do que aparentemente seria o ideal 
em termos de precisão de atingimen-
to de seu target.

A verdade é que esse desborde do 
impacto da propaganda é essencial 
para estabelecer o desejo e até o va-
lor desses itens de luxo, direcionados 
à elite do mercado. Eles seriam menos 

a sériE “O FUtUrO Da PrOPagaNDa”
Os quatro artigos estão divididos em 16 partes. As quatro primeiras foram publicadas na edição passada, disponível 
também no site do CENP

 CiRCUNSTâNCiAS
• As revoluções reais dos mercados, das mídias e 

dos consumidores

• A tessitura entremeada da globalização com a lo-

calização – e a personalização

• As pseudo-revoluções do marketing e da comu-

nicação

• A comunicação além da comunicação

 FUNDAmENTOS
• A propaganda é o centro do sistema solar da co-

municação

• Sem a mídia de massa, a propaganda não existe

• Anunciantes cada vez mais sobrecarregados pre-

cisam das agências mais do que nunca e têm que vol-

tar a ser clientes

 AGêNCiAS
• A agência precisa se capacitar para ser a grande 

enabler da comunicação

• Atendimento como condutores da comunica-

ção integrada 

• Planejadores como co-autores do briefing e com-

positores da estratégia

• Criativos como formuladores da ideia e curado-

res do conteúdo

• Mídias como criadores e gestores de contatos

• Uma ampla rede de artesãos especialistas é es-

sencial para se alcançar a excelência

 GESTãO
• A agência também é um negócio

• Cuidado: você vai conseguir aquilo que procura

• As virtudes do tradicional modelo brasileiro de 

propaganda
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desejados e valeriam menos se apenas 
aquele restrito grupo de consumidores 
e potenciais consumidores soubessem 
deles. Anunciar até para quem não po-
de comprar aumenta a procura e a dis-
posição de compra por parte daqueles 
que podem comprar.

Também há os casos nos quais é difí-
cil saber quem exatamente é e onde está 
o target e isolar a mensagem de forma 
a falar apenas com aqueles potencial-
mente mais susceptíveis à possível com-
pra, sendo preciso lançar a “rede” da 
propaganda sobre massas do mercado 
para atrair alguns poucos interessados 
imediatos. É o caso da divulgação dos 
lançamentos de alto padrão do merca-
do imobiliário, que falam com muito 
mais gente do que aparentemente seria 
preciso para atrair seus prospects e pre-
cisam dessa amplitude, seja para buscar 
compradores no curto prazo, seja para 
estabelecer a reputação da incorpora-
dora para futuros lançamentos.

Até no setor B2B a propaganda vem 
ganhando relevância, pois é muito mais 
fácil – devido ao efeito halo – que orga-
nizações e marcas mais amplamente co-
nhecidas tenham sucesso quando fazem, 
posteriormente, sua comunicação mais 
direcionada a seus efetivos comprado-
res potenciais e até a clientes existentes.

Esse efeito de reforçar a boa decisão 
de compra ou uso junto aos clientes, 
aliás, é outro benefício do efeito halo da 
propaganda, seja nesse campo do B2B, 
seja no tradicional B2C e em formatos 
híbridos de B2C2B.

Monólogo que leva ao diálogo – Nos 
últimos tempos tem havido muitas crí-
ticas ao fato da propaganda ser, em es-
sência, um monólogo das marcas com 
seus consumidores e prospects. Ale-
ga-se que outras plataformas, especial-

mente as digitais, estariam mais capa-
citadas a estabelecer um diálogo com 
as pessoas e isso seria mais efetivo, pois 
seria possível se usar menos a chama-
da “mídia paga” para se ter mais “mídia 
conquistada”.

Mas as experiências práticas de diver-
sas marcas tradicionais e novas não têm 
comprovado essa tese e fica evidente 
que não existe condições reais para eli-
minar o tradicional monólogo da pro-
paganda.

Na verdade, mesmo sendo um mo-
nólogo, a propaganda é essencial pa-
ra levar ao diálogo – que acontece se, 
quando e como o consumidor qui-
ser, nas suas várias etapas de suspect, 
prospect, comprador, cliente e advo-
gado – que formam a “escada” ou “fu-
nil” de relacionamento de uma pessoa 
com as marcas. 

É evidente que uma marca que tenha 
conquistado muitos advogados pode-
rá utilizar mais plataformas de diálo-
go; e marcas novas ou que não tenham 
tanta afinidade com parcelas de consu-
midores mais fieis tenham mesmo que 
utilizar mais a propaganda clássica do 
gênero monólogo. Mas mesmo as mar-
cas campeãs de preferência não podem 
deixar de usar a propaganda tradicional 
para manter a base da escada (ou a boca 
do funil) constantemente ativada com a 
atração de novos suspects e prospects.

Também tem se ampliado em todo 
o mundo e todos os setores os esforços 
de propaganda institucional, corpora-
tiva, cause related e de utilidade públi-
ca. Mais uma vez são formas de publi-
cidade clássica, do gênero monólogo, 
que objetivam criar efeito halo para 
marcas, empresas, produtos, serviços e 
até ideias. E é propaganda dirigida tan-
to a um target central, mais relevante, e 
a seu entorno.

Mais acessível, democrática e podero-
sa – A verdade, constantemente com-
provada e reafirmada, é que a propa-
ganda é de longe a plataforma mais 
acessível, mais democrática e a mais 
poderosa do espectro da comunicação 
de marketing.

De micro empresas a corporações 
globais, de marcas hiper nichadas às de 
mais amplo espectro, de pessoas a ins-
tituições de qualquer gênero, todos os 
“anunciantes” têm como fazer uso da 
propaganda de forma relativamente fá-
cil e rápida.

Não é por outra razão que a publi-
cidade é usada com tanta frequência 
e por tantas empresas. No Brasil, são 
mais de uma centena de milhares de 
empresas anunciantes, atendidas re-
gularmente por milhares de agên-
cias e por um grande número de veí-
culos, na faixa superior a uma dezena 
de milhar.

A versatilidade da propaganda se 
complementa pelas múltiplas funções 
que ela pode realizar – de lançamentos 
à manutenção do top of mind dos líde-
res de mercado, da divulgação de no-
vidades à promoção de crenças conso-
lidadas. Essa versatilidade também se 
apoia na existência de muitos meios pu-
blicitários e um amplo espectro de veí-
culos em cada um deles, bem como em 
uma grande variedade de linguagens, 
estratégias e táticas publicitárias.

Finalmente, não se pode desconside-
rar que a força da propaganda, que vem 
em crescimento desde o final do século 
XIX, também se dá pelo processo de re-
troalimentação que ela gera, pois quan-
to mais ela funciona para uma marca, 
empresa ou instituição, mais ela pro-
duz resultados financeiros e aumenta a 
disposição para reinvestir parte deles na 
própria propaganda.
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SEM A MíDIA, A PROPAGANDA
NÃO EXISTE

Do ponto de vista factual, a propaganda só passa a 
existir quando é veiculada. Razão pela qual é absoluta-
mente essencial o papel das mídias de massa e dirigidas 
para que a propaganda criada e produzida adquira sen-
tido e obtenha resultados efetivos para as marcas anun-
ciantes.

Dessa forma, propaganda e mídia são como duas faces 
da mesma moeda. A propagan-
da não existiria sem ela e o supor-
te das mídias de massa e dirigidas, 
os veículos de comunicação, não 
existiria – na forma como estão 
estruturados no presente – sem a 
propaganda.

Enquanto não se transforma 
em anúncio ou comercial, a pro-
paganda simplesmente não exis-
te. Sem os recursos da publicida-
de, a televisão, o rádio, os jornais 
e as revistas, assim como parcela 
expressiva dos meios digitais, es-
tariam longe de cumprir a mis-
são que desempenham em bene-
fício da sociedade, da cultura e da 
economia.

No caso das mídias de massa, 
inclusive, elas são o principal fator 
para que aconteça o efeito halo, 
que como vimos na parte anterior 
deste artigo, é uma das principais 
razões para o sucesso dos investi-
mentos em propaganda.

Os veículos das mídias de massa oferecem o valor evi-
dente da sua audiência, do perfil e das dimensões dela, 
sem o que a batalha pela atenção e interesse dos consu-
midores seria muito mais elevada – uma vez que simples 
folhetos ou cartazes comerciais e, mesmo, o digital, não 
têm, nem de longe, a mesma capacidade de atrair e inte-
ressar os consumidores. 

Transferência da franquia de marca – Há, ainda, um 
importante valor adicional da relação que as marcas da 
mídia estabelecem com suas audiências. As pessoas têm 
com os veículos de comunicação, com as marcas da mí-
dia, relações até mesmo íntimas, em função da utilidade 
deles e da confiança gerada pela informação, entreteni-
mento e cultura por eles provida. Isso gera, evidente-
mente, uma forte franquia das marcas da mídia, mais 
poderosa quanto maior sua audiência, melhor sua re-
putação e mais próxima sua relação com seus expecta-

dores, ouvintes e leitores.
Os veículos de mídia, assim, 

transferem parte dessa franquia 
de suas marcas para os anun-
ciantes presentes em seus espa-
ços comerciais. O que tem valor 
– bastante elevado em muitos 
casos. E isso funciona. E mui-
to. Seja para tornar as marcas de 
empresas, produtos, serviços e 
instituições conhecidas, seja pa-
ra valorizá-las, seja para estimu-
lar a preferência por elas, seja 
para a geração de negócios pa-
ra elas.

As mais famosas marcas cen-
tenárias que disputam o merca-
do em suas múltiplas categorias 
– algumas atuando desde o final 
do século XIX –, descobriram 
e aprenderam essa lição desde 
seus primeiros dias e têm dedi-
cado expressivos investimentos 
às mídias de massa ao longo do 
tempo. As principais marcas de-

safiantes, ao longo de todos esses anos, também têm fei-
to a mesma coisa.

E a principal razão que leva a este fato é simples: a pro-
pagada nas mídias de massa funciona para valer e pode 
inclusive ser um dos fatores competitivos centrais des-
sas marcas vencedoras.

Estudo realizado pela ABAP, a entidade das agências 

O impacto da propaganda

 é tão maior que o dos demais 

instrumentos de comunicação 

de marketing que a lógica, 

na grande maioria dos casos, 

determina que as outras 

disciplinas devem orbitar em 

torno da propaganda, pois 

sem a luz e a energia da boa 

propaganda eles são bem 

menos efetivos.
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de propaganda, comprovou que o valor das principais 
marcas do mercado deriva da equação entre o volume e 
consistência no uso das mídias de massa com a qualida-
de dessa utilização.

Ao lado da inteligência, qualidade e precisão de suas 
mensagens, o principal valor da propaganda está no uso 
amplo e constante das mídias de massa. Não é sem razão, 
portanto, que a maior parte dos recursos dos anuncian-
tes é justamente aplicado na veiculação.

Desafios para a mídia de massa – É de largo conheci-
mento que a mídia em geral está passando por proble-
mas, especialmente a impressa. E 
há muitas profecias prevendo que 
estamos entrando no ocaso da 
mídia de massa.

Mas os sinais da realidade são 
de que, ao contrário, as mídias 
mais dirigidas é que sofrem mais 
o efeito das mudanças, especial-
mente provocados pelo fenôme-
no digital. Tanto que a televisão, 
inclusive na sua versão de maior 
espectro, a TV aberta, tem resisti-
do melhor às investidas do digital 
e até tem ampliado seu espaço no 
bolo dos investimentos em mídia.

Na verdade, cada mídia de mas-
sa tem sua função. Além da men-
cionada TV aberta, a TV fecha-
da também tem crescido, o rádio 
não perdeu muito espaço, o out-
of-home (OOH) também não 
perdeu muito e tem se renovado 
bastante, inclusive através de sua 
“digitalização”. 

Jornais e revistas têm sofrido 
mais, mas seus principais títulos têm, evidentemente, 
grandes oportunidades de migrar suas audiências e até 
conquistar novas no universo digital – e com isso vol-
tar a atrair investimentos mais robustos dos anunciantes.

Na verdade, o que mais gera volume de audiência e 

maior valor para as franquias das mídias de massa é a 
qualidade, atratividade e respeito por seu conteúdo. E es-
se conteúdo pode ser distribuído e disponibilizado por 
vários suportes, como sabemos.

Desafios para o digital – Mas não são apenas os veículos 
da mídia de massa tradicional que passam por importan-
tes desafios. A mídia digital, mesmo mais recente e ainda 
em processo de evolução, também tem enfrentado uma 
variedade de problemas.

Em parte, essas dificuldades derivam do fato do digital 
ter feito promessas de mais e entregas de menos. Como 

abordado anteriormente nesta sé-
rie, boa parte do digital vendeu-se 
como se finalmente tivesse advin-
do o santo graal da propaganda 
sem desperdício, de alta eficiên-
cia e eficácia. 

Mas esses padrões não foram 
atingidos na extensão prometida 
e hoje se passa por uma certa res-
saca do digital, especialmente nos 
Estados Unidos, onde as apostas 
foram mais elevadas e extensas. 
Há desafios importantes no cam-
po do excesso de fraudes na com-
provação de audiências e relacio-
namento delas com as mensagens 
digitais, assim como existem dú-
vidas de monta sobre os critérios 
de visibilidade dessas mensagens 
e desconfianças relevantes sobre o 
sistema de compra programática.

Mas não há dúvida sobre o im-
pacto da revolução digital sobre 
muitos aspectos da vida huma-
na contemporânea e sua valida-

de como mídia e plataforma de comunicação publicitá-
ria. Mas é importante que se utilize o digital pelas razões 
certas, não pela ilusão de que ela pode substituir a mí-
dia de massa e reduzir os investimentos em propaganda 
que, na realidade, tendem a continuar crescendo de for-

Na verdade, mesmo sendo

um monólogo, a propaganda é 

essencial para levar ao diálogo 

– que acontece se, quando e 

como o consumidor quiser, nas 

suas várias etapas de suspect, 

prospect, comprador, cliente 

e advogado – que formam 

a “escada” ou “funil” de 

relacionamento de uma pessoa 

com as marcas.
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ma constante, como já comentado anteriormente nes-
ta série e será abordado novamente mais para a frente.

O digital faz parte do mix de mídias que a propaganda 
tem em sua paleta de alternativas 
e alguns de seus veículos come-
çam a entrar até para a categoria 
de mídias de massa. Mas, no ge-
ral, o digital é mesmo um grande 
enabler – inclusive para as mídias 
tradicionais, como a própria te-
levisão – e faz com muita utilida-
de e competência a ponte da pro-
paganda com outras plataformas, 
tais como promoção, marketing 
direto, relacionamento, branded 
content e outras.

Vida longa para a mídia de mas-
sa – Não se pode perder de vis-
ta que, apesar de todas as trans-
formações pelas quais passamos 
e continuamos vivendo, as mí-
dias de massa continuarão essen-
ciais para a propaganda, inclusive 
para gerar impacto e dar potên-
cia para a comunicação feita nas 
mídias mais dirigidas, incluindo 
as digitais. 

Pode-se apostar em uma vida longa para as mídias de 
massa – assim como para a própria propaganda. Talvez 
mais longa e mais pujante do que ambas viveram até o pre-
sente. E com certeza propaganda e mídia de massa conti-
nuarão a ser as duas faces, indivisíveis, da mesma moeda.

ANUNCIANTES CADA VEz MAIS 
SOBRECARREGADOS NECESSITAM 
DAS AGÊNCIAS MAIS DO QUE 
NUNCA E TÊM QUE VOLTAR
A SER CLIENTES

Como abordado nos capítulos da primeira parte desta 

série de artigos, sobre as Circunstâncias, vivemos uma 
crescente complexidade na estrutura e na dinâmica dos 
mercados, o que leva a idêntica complexidade para in-

tegrar a comunicação das mar-
cas e organizações e para cons-
truir e fortalecer suas marcas, de 
modo a ganhar competitividade 
em seus negócios.

Vivemos uma situação na qual 
os velhos problemas da integra-
ção, muitos jamais resolvidos de 
fato, juntam-se aos novos de-
safios da convergência entre os 
meios e a uma certa fadiga das 
fórmulas de branding – tanto as 
tradicionais como, ainda pior, as 
mais recentes.

No campo da comunicação de 
marketing, há quatro variáveis 
gerais, que afetam a todas as or-
ganizações e mercados, e que são 
inevitáveis, ou seja, das quais não 
se consegue escapar e que a cada 
dia estão se tornando piores: os 
consumidores estão mais refra-
tários e mais críticos; existe um 
excesso de mensagens; a con-
corrência está muito mais acir-

rada; e as marcas têm menor poder real de voz, em ter-
mos relativos.

Há alguns anos foi feita uma enquete na ABA junto a 
grandes anunciantes, e ela revelou que a integração – in-
terna e externa – da comunicação era o “sonho de con-
sumo” dos dirigentes e executivos dessa área e que ha-
via consenso de que essa integração é fundamental para 
se aplicar da forma mais efetiva os recursos a ela direcio-
nados. Mas também se constatou que existe consenso de 
que este é um desafio sem solução e nunca se atingiria a 
perfeição, apenas era possível se aproximar de uma si-
tuação mais favorável.

Ficou evidente na ocasião e essa certeza continua até 
o presente que o sonho da comunicação integrada pre-

Propaganda e mídia são

 como duas faces da

mesma moeda.

A propaganda não existiria 

sem ela e o suporte das mídias 

de massa e dirigidas, os 

veículos de comunicação,
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como estão estruturados no 

presente – sem a

propaganda.
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cisa ser perseguido incansavelmente e que, ainda pior, ele 
está se transformando na pedra filosofal da comunica-
ção consolidada de marketing – conceito que vai além da 
integração e postula que a propaganda e as demais plata-
formas de comunicação precisam ser pensadas e realiza-
das em uníssono, apesar de suas diferenças de execução.

Para se conseguir uma venda, produtos, serviços e em-
presas terão que falar diversas vezes com suspects, pros-
pects, consumidores, clientes e todos os tipos de stakehol-
ders.

A “tarefa” foi ampliada, por-
tanto, e as dificuldades aumenta-
ram, mas a verba relativa é cada 
vez menor e é preciso aumentar 
bastante a eficiência para se per-
der menos eficácia – uma vez que 
nada jamais será como antes e não 
voltarão os tempos nos quais era 
relativamente mais fácil e mais ba-
rato construir marcas poderosas. 

Não se pode esquecer, ainda, 
que hoje como sempre o consu-
midor tem uma percepção gestál-
tica das marcas, empresas, produ-
tos e serviços. Ou seja: ele integra 
e consolida todas as informações e 
experiências relativas a cada uma 
delas no mesmo “arquivo” mental, 
enquanto as empresas separam a 
comunicação para realizar tarefas 
diferentes, usando ferramentas di-
versas e têm estruturas, estratégias 
e táticas que puxam para a desin-
tegração – em movimento oposto 
ao que seria ideal para se comuni-
car com seus públicos.

Novas “velhas” premissas – Dentro dessa realidade, com 
a qual se deve lidar e contra qual se deve lutar para se ob-
ter um mínimo de eficiência e eficácia, os anunciantes po-
dem lançar mão de “novos” velhos conceitos inovadores, 
pois na verdade eles sempre existiram, de alguma forma, 

e talvez estejam hoje apenas mais evidenciadas e sejam, 
em alguns casos, mais facilmente instrumentalizados.

São eles:
1) A abordagem à gestão da propaganda e de todo o 

conjunto da comunicação de marketing deve ser sistê-
mica, ou seja, adotar um processo de planejamento inte-
ligente, objetivo e estratégico; desenhar uma arquitetura 
(criação) mais pertinente e original; e ter  uma engenha-
ria (produção/execução) mais precisa.

2) As campanhas, cada vez mais 
necessárias, devem ser de multi-
comunicação integrada, mas sem 
esquecer o papel central da pro-
paganda na maioria dos casos, co-
mo visto nos dois primeiros capí-
tulos deste segundo artigo, sobre 
os Fundamentos. Elas devem ser 
estruturadas dentro dos concei-
tos de cross-media e cross-con-
tent e devem ser feitas no sentido 
militar do termo – ou seja, as suas 
ações não podem ser apenas jus-
tapostas e sequenciais, mas conso-
lidadas em direção a um objetivo 
final e integradas em suas etapas 
e tempos.

3) Vivemos a realidade da über-
media, na qual tudo se transforma 
em mídia e há mídia por todos os 
lados, mas o papel e a força das 
mídias de massa não pode ser es-
quecido e minimizado e também 
não devemos deixar de integrar os 

elementos catalizadores, os enablers, como o digital e os 
elementos integradores tecnológicos, a exemplo do celu-
lar e o RFID e outros devices que estão viabilizando a in-
ternet das coisas (IoT).

4) Há que se considerar, prever e facilitar a transversa-
lidade da comunicação, que perpassa produtos e serviços 

Não se pode perder de vista 
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em si, todo o espectro da comunicação e pode envolver 
os públicos visados e seus entornos. Transversalidade que 
é mais natural do que se pensa, pois é a base da evolução 
da natureza e do progresso da humanidade e que come-
ça na interdisciplinaridade. Razão pela qual o elenco de 
profissionais envolvidos nos processos de comunicação 
só faz se ampliar e clientes, agências e organizações de mí-
dia precisam aprender a trabalhar em maior cooperação e 
buscando uma “entrega” transversal da parte de cada um.

Decisões e ações mais sofistica-
das e mais sutis  – Do ponto de 
vista dos dirigentes e executivos de 
empresas anunciantes, não se deve 
esquecer que as decisões e ações de 
comunicação/propaganda de ho-
je são bem mais sofisticadas e sutis 
do que foram no passado.

Como destacado na parte sobre 
as Circunstâncias, não vivemos 
mais os tempos de que as deci-
sões e ações de comunicação eram 
uma simples questão de fazer o 
certo ou o errado. Hoje, enfrenta-
mos a realidade de ter que decidir 
e executar o que é excelente e não 
apenas bom, o que é excepcional 
e não apenas adequado. Além de 
que o próprio excelente tem diver-
sas gradações, nas suas múltiplas 
partes e no seu conjunto.

Um paralelo que se pode fazer 
(já mencionado, mas que vale a 
pena repetir) é sobre um tema que 
todo o brasileiro conhece: as dis-
putas das principais escolas de samba, no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, se dão por décimos de ponto.

Da mesma forma, na comunicação com o mercado, 
em especial na propaganda (a de maior força e a que de-
manda maiores recursos), a vitória se dá pelas pequenas 
margens conquistadas pela magistralidade e pela virtuo-
sidade decorrentes da qualidade do talento, além do me-

ro profissionalismo empregado.
Nesse panorama, o processo de gestão interna da co-

municação pelos anunciantes é cada vez mais comple-
xo, pede mais conhecimento, mais expertise e demanda 
o trabalho de mais pessoas por mais tempo.

Aqueles que têm mais tempo de labuta nessa ativida-
de sabem quão mais complexo, difícil, caro e demora-
do é conseguir uma campanha, um comercial e até mes-
mo um simples anúncio que funcione nos dias de hoje 
– em comparação com o passado mais remoto e o mais 

próximo. 
A realidade presente é que os 

dirigentes e executivos das em-
presas anunciantes estão total-
mente sobrecarregados e até 
mesmo perdidos, em certo pon-
to, com tantas opções que devem 
ser consideradas e podem ser 
empregadas. Eles também têm 
muitas dúvidas diante da fadiga 
de certas receitas e práticas tra-
dicionais, bem como das muitas 
propostas modernas e salvado-
ras que não se sustentam obje-
tivamente. E enfrentam, adicio-
nalmente, a necessidade de ter 
sabedoria para saber o que man-
ter, o que eliminar e o que adap-
tar do passado e, ainda mais de-
safiante, o que adotar do que se 
apresenta como as melhores al-
ternativas de futuro.

Diante de uma gestão mais 
complexa e que consome mais 
tempo, os anunciantes defron-

tam-se com equipes menores e mais juniores e, ainda 
por cima, como uma tendência perigosa de tentar cui-
dar de tudo internamente – principalmente as platafor-
mas além da propaganda, de modo a ter mais controle e 
para “economizar”. Mas o resultado costuma ser inverso: 
menos controle efetivo, maiores custos indiretos e mais 
ineficiências, logo menores resultados.

Vivemos uma situação

na qual os velhos problemas 

da integração, muitos jamais 

resolvidos de fato, juntam-
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Analisando a situação com consciência mais crítica 
e objetividade fi ca evidenciado que os anunciantes não 
têm porque e como colocar todos os seus melhores qua-
dros na comunicação/propagan-
da, pois há muitas outras tarefas 
e áreas que demandam esses re-
cursos internos mais competen-
tes que estão mais afeitos às ativi-
dades-fi m das empresas.

Propaganda é atividade-meio 
– Não devemos esquecer que a 
comunicação não é atividade-
fi m de nenhuma empresa anun-
ciante e que a rigor não existe a 
categoria de anunciante, assim 
como há o setor de agências, de 
veículos e de fornecedores espe-
cializados.

A comunicação de marketing 
em geral, assim como a propa-
ganda, especificamente, é uma 
atividade-meio das empresas, ela 
é instrumento operacional ou 
facilitador para suas atividades-
meio. O que faz não ter muito 
sentido querer fazer a comunica-
ção internamente, pois essa com 
certeza não será a melhor solu-
ção para se extrair o máximo de retorno dos investimen-
tos na área.

Como regra geral é melhor concentrar os recursos 
das empresas anunciantes em uma pequena equipe ges-
tora, altamente qualifi cada e experiente, capaz de atu-

ar mais como “clientes” do que como executores dire-
tos ou paralelos.

Se olharmos os principais casos de sucesso em propa-
ganda ao redor do mundo e no 
decorrer de sua história, vamos 
constatar que eles derivam da exis-
tência de grandes clientes, capa-
zes de emular grandes agências e 
profi ssionais de talento superior 
a realizar o que poderiam fazer de 
melhor.

Como gestores da propaganda, 
manter distanciamento crítico é 
bom, dá mais visão tanto do con-
junto como do detalhe e até mais 
autoridade para cobrar, para recu-
sar o que for mal feito, pedir ajus-
tes e fazer agências e profi ssionais 
dedicados alcançarem um nível 
magistral de virtuosidade.

Não existe grande propagan-
da sem grandes clientes e grandes 
agências, como as inúmeras pre-
miações da área ao redor do mun-
do comprovam. As agências não 
operam bem sem clientes capazes 
e fortes e os anunciantes não atin-
gem a excelência sem agências aci-
ma do padrão.

Mas para que essa fórmula de deixar os anunciantes 
concentrarem-se em ser grandes “clientes” possa dar cer-
to, há a demanda por agências mais integradoras, melhor 
preparadas, mais efetivas e mais assertivas – que será o te-
ma do próximo ensaio desta série.

Como gestores da 
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A comparação pode ser simplória, mas a crise é como 

um jogo de futebol. Um jogo que ficou muito mais  

duro do que você esperava. O gol adversário  

parece menor que o seu, o outro time parece  

ter mais jogadores. E, para piorar, você está  

perdendo. Mas lembre-se: você é o técnico.  

E já venceu várias outras partidas. E tem mais: 

continua sendo uma partida de futebol. 

O que você vai fazer? Vai tirar todos os atacantes 

e montar o time com 10 zagueiros, todo mundo 

lá atrás, esperando? Se fizer isso, a certeza que 

resta é uma só: você vai perder.

Se você quer aumentar a sua chance de vencer, continue 

jogando. Mude a tática da sua empresa, repense os 

jogadores – mas nunca pare de jogar.

A história comprova que anunciar em tempos difíceis 

reforça sua posição de negócio e ajuda a perder menos 

vendas – até porque seus concorrentes podem estar 

parados e há menos disputa pela atenção do consumidor. 

Ou seja, há ainda mais espaço para seu investimento trazer 

maior retorno.

Em todas as recessões que o Brasil enfrentou, sempre  

houve empresas que ganharam mercado e vendas. 

Nenhuma delas fez isso ficando lá atrás.

Anuncie.
 E deixe a crise para os outros.

uma iniciativa

Veja os cases de quem não temeu a crise em:

www.facebook.com/abapnacional
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Nesta página, alguns artigos de interesse publicados nas últimas semanas, com as 
respectivas informações para quem quiser buscá-los na internet e ler na íntegra

A TRANSPARÊNCIA, SEGUNDO O IAB BRASIL

André Izay, presidente do IAB Brasil, as-
sinou recentemente artigo no site da en-
tidade, tratando de tema central na mídia 
digital: a transparência. Segundo ele, mais 
do que um valor ético, “a transparência 
deve ser encarada como uma ferramen-
ta fundamental e prática que permita a 
contínua inovação do mercado de publi-
cidade digital sendo capaz de gerar con-
fiança, valor e desenvolvimento para to-
dos os agentes envolvidos na cadeia. Vale 
dizer: se a inovação não vier acompanha-
da da clareza sobre os potenciais ganhos, 
as mudanças e os controles necessários, 
mas também sobre seus limites, as pos-
sibilidades de sucesso e desenvolvimen-
to de um mercado sustentável e de lon-
go prazo ficam muito restritas”.

Para o autor, a transparência “ajuda a 
identificar oportunidades e controlar ex-
pectativas, construir um entendimento 
claro para todos os envolvidos garantin-
do um efetivo poder de escolha entre os 
agentes de mercado, disseminando co-
nhecimento e melhores práticas, fazendo 
crescer a confiança e gerando desenvol-
vimento”, escreveu Izay. “A transparência 
pretende ser um instrumento que con-
tribua para a educação, conscientização 
e incremento da capacidade de decisão 
de cada um dos agentes do mercado. O 
IAB acredita assim que a transparência co-
mo prática de mercado ajuda a dissemi-
nar confiança entre cada um dos agentes 
e impulsiona o desenvolvimento desse 
mercado”.

Izay informou que, até o final do ano, o 
IAB produzirá e divulgará comunicados re-
ferentes a diversos assuntos para estimu-

lar o diálogo sobre temas como internet 
financiada pela publicidade, privacidade 
de dados, mídia programática, viewabili-

ty e fraudes, todos construídos a partir do 
eixo da transparência.

Leia o artigo na íntegra:
http://bit.ly/1X93bvi

Reconhecido como um dos maiores 

conhecedores da publicidade no  país, 

o jornalista Rafael Sampaio escreve 

desde o início de julho sobre o mun-

do digital para o jornal PropMark.

Ele abriu a série falando sobre o 

que chamou de “sombra da descon-

fiança” que paira sobre a mídia di-

gital e recomendando cuidado, pa-

ra que não se embarque “de forma 

irrefletida nessa tendência que está 

desestruturando alguns dos funda-

mentos do mercado publicitário”. Pa-

ra Rafael, há confusão generalizada 

entre uso do meio digital, sua utiliza-

ção publicitária e seu impacto sobre 

os consumidores. “Existe um enorme 

descompasso da velocidade entre o 

digital como instrumento de comu-

nicação pessoal e empresarial e como 

mídia publicitária, pois nem mesmo 

um formato padrão de sucesso foi al-

cançado”, escreveu.

Para ele, “a verdade é que a essên-

cia do valor da mídia publicitária de 

massa digital não está conseguin-

do substituir na velocidade que se 

acreditava. Ainda mais importante é 

constatar que ele provavelmente ja-

mais substituirá”, uma vez que a mí-

dia digital carece do que Rafael cha-

ma de “efeito comunitário da mídia 

de massa”, a oportunidade gerada 

pela audiência simultânea coletiva de 

programação variada, especialmente 

valiosa para a TV aberta.

Rafael já tratou nos textos publi-

cados – a previsão é que a série se es-

tenda até o final do ano – sobre as 

fraudes nas audiências da internet, 

tornadas possíveis pela multiplica-

ção dos chamados webrobots, e tam-

bém sobre as pesquisas de audiên-

cia e de hábitos de consumo no meio 

que, apesar de abundantes, ainda ca-

recem de “critérios sólidos de men-

suração e auditoria independente”. 

Rafael lembra que, nos Estados Uni-

dos, o MRC lista muitos serviços cre-

denciados para mensurar o digital, 

mas essas métricas são parciais e não 

conseguem dar uma visão consolida-

da e ao mesmo tempo efetivamente 

precisa sobre o digital – da forma pe-

la qual se consegue mensurar os de-

mais meios, em especial a TV.

Os artigos de rafael podem 
ser lidos semanalmente no si-
te do Propmark. aqui, links pa-
ra os primeiros deles http://bit.
ly/2agzfar, http://bit.ly/29FgrCB e 
http://bit.ly/2aNggQ9

A ESQUiZOFRENiA DiGiTAL, Em DETALHES
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CENp

Animação, que visa esclarecer as bases do modelo brasileiro 
de publicidade, ganha versão reduzida

VÍDEO TEM NOVA VERSÃO PARA 
DIVULgAR AUTORREgULAÇÃO

Já está disponível no site do 
CENP uma nova versão, 
mais curta, do vídeo A Publi-

cidade Brasileira e a Autorregulação. 
“É uma breve história da nossa ati-
vidade, reconhecida mundialmente 
pela sua excelência, e também uma 
introdução ao modelo brasileiro de 
publicidade”, diz Caio Barsotti, pre-
sidente do CENP.  O vídeo tem áu-
dio em português e versões legenda-
das em inglês e espanhol.

A primeira versão do vídeo, com 
quase oito minutos de duração, foi 
lançada no final do ano passado. 
A nova versão é mais curta, des-
tinando-se aos diversos profissio-
nais que atuam no mercado publi-
citário, direta ou indiretamente. O 
vídeo traz  um panorama da evo-
lução da publicidade, dos anos 50 

ao advento da autorregulação, em 
1998, destacando as suas qualida-
des e eficiência para os anuncian-
tes, as agências e os veículos e be-
nefícios para os consumidores e 
a sociedade como um todo, além 
de explicar em detalhes o mode-
lo de remuneração das agências, 
historiando as bases legais e de au-
torregulação das suas três fontes 
de receitas: serviços internos, ho-
norários sobre a contratação de 
terceiros e o desconto-padrão de 
agência. “Sem a publicidade, não 
existiria liberdade de expressão. 
Logo, a própria democracia seria 
atingida, posto que uma imprensa 
livre e independente é um dos seus 
pilares”, diz Caio. “Também as re-
lações de consumo seriam muito 
empobrecidas já que a maior parte 
das decisões dos consumidores co-
meça a ser tomada quando eles ve-
em um anúncio de um produto ou 
serviço que os interessa”.

O vídeo detém-se um pouco mais 
nos aspectos do relacionamento co-
mercial entre anunciantes e agên-
cias por considerar que eles são es-
senciais para a saúde financeira das 
agências e por reconhecer que são 
ainda pouco difundidos entre os 

profissionais do mercado que não 
estão diretamente envolvidos com 
as negociações comerciais. 

Este material se soma a diver-
sas outras ações e ferramentas do 
CENP para a disseminação de co-
nhecimento a respeito do ambien-
te de autorregulação no país, como 
campanhas publicitárias, a tradu-
ção do site do CENP para outros 
idiomas, a distribuição de folders e 
da CENP em Revista em platafor-
mas digitais, a edição do livro Com-
pliance na Publicidade etc.

A Publicidade Brasileira e a Au-
torregulação em suas diferentes 
versões foi produzido pela Zoégas, 
a agência de publicidade que aten-
de a conta do CENP, e este está dis-
ponível em caráter permanente no 
site do CENP, www.cenp.com.br



Recém lançado,  o livro 
“Compliance, Ética, 
Responsabilidade Social e 
Empresarial” é uma importante 
contribuição de seu autor, Luis 
Roberto Antonik, à compreensão 
e discussão de um tema 
decisivo para o futuro do país. 
Reproduzimos nestas páginas 
breve trecho do livro, onde o 
autor explica as bases teóricas
da ética.
Diretor geral da Abert, entidade 
fundadora do CENp, Antonik 
é doutor em philosophy in 
Business Administration pela 
Florida Christian University, 
mestre em Gestão Empresarial 
pela Escola Brasileira de 
Administração pública da FGV 
e autor de vários livros, de 
fi nanças, matemática comercial e 
fi losofi a. O livro é um lançamento 
da Alta Books Editores.  
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COMpLIANCE

O DILEMA CONVICÇÃO VERSUS 
RESPONSABILIDADE

Segundo o fi lósofo Max Weber, existem dois dife-
rentes tipos de ética: a da convicção e a da respon-
sabilidade. Um administrador público que age ba-

seado unicamente em suas convicções e ideologias, sem 
avaliar os impactos de suas ações, poderá causar conse-
quências desastrosas.

Já na ética da respon-
sabilidade, o adminis-
trador arca com suas 
escolhas, independen-
temente de suas convic-
ções. Segundo Weber, o 
responsável pela decisão 
que ignorar resultados 
nefastos, mas previsí-
veis, deve ser responsa-
bilizado e, se for o caso, 
punido. 

O dilema convicção 
versus responsabilida-

de, teorizado por Weber, é vivido diariamente no ambien-
te empresarial. As decisões dos executivos não são toma-
das livremente, ou seja, sem a consideração de múltiplos 
fatores e ideias. Frequentemente, a repercussão de uma 
visão imediatista poderá afetar de maneira catastrófi ca 
o conjunto social com o qual a companhia se relaciona. 

Max Weber não refl etiu sobre a ética da convicção e a 
ética da responsabilidade pensando no mundo empresa-
rial, mas sim na classe política e em suas administrações. 
Entretanto, o conceito é perfeitamente aplicável aos ne-
gócios. 

Os registros históricos mais antigos revelam que os gre-
gos se preocupavam com essas questões na produção de 
conhecimento e nas discussões sobre ética. Em sua obra 
“Ética a Nicômaco”, Aristóteles delineou padrões de com-
portamento ético. Com a evolução da sociedade, sobretu-
do com o crescimento da Igreja Católica e, posteriormen-
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te, da religião muçulmana, a ética viveu um período de 
escuridão. Não que fi lósofos e teólogos (como São Tomás 
de Aquino e Santo Agostinho) desdenhassem da impor-
tância e da infl uência social da ética, mas sim pelo para-
doxo entre o que se pregava nos livros religiosos e o que se 
fazia na prática. Condenava-se a riqueza, mas vivia-se no 
luxo. Reprovava-se o latifúndio, mas detinha-se um terço 
das terras agricultáveis. Criticava-se o dinheiro, mas co-
brava-se por indulgências. 

A hipocrisia protagonizada pelos religiosos não foi de 
todo ruim, pois gerou uma contradição tão pronunciada 
que acabou por contribuir para o lançamento das bases 
intelectuais da ética moderna. 

A ética dominada por preceitos religiosos foi abalada; 
no entanto, com a publicação de “O Príncipe”, obra do his-
toriador, político e pensador italiano Nicolau Maquiavel, 
desvinculou-se o pensamento ético da religiosidade. Seria 
ingenuidade, contudo, pensar que Maquiavel poderia, de 
alguma maneira, defender o governo (a administração) 
desprovido de escrúpulos. Em sua obra “Tito Lívio”, ele 
expressa sua discordância sobre a ideia de que a religião 
era necessária para a manutenção do governo. No livro, 
Maquiavel atribui a queda do Império Romano à corrup-
ção generalizada e à total ausência de honestidade e sen-
so social por parte dos governantes e das personalidades 
da sociedade daquela época. 

Maquiavel pregou a ética do governante, a justiça e a 
equidade, condenou a usurpação dos bens da popula-
ção e o aumento indiscriminado dos impostos. Vaticinou 
que o governante que explorasse os seus cidadãos não te-
ria chances de sobreviver em longo prazo. O fundador do 
pensamento e da ciência política moderna criou a ética 
das decisões e dos comportamentos concretos, ensinando 
aos governantes a forma ideal de conquistar um Estado ou 
de dominá-lo pela força, a partir de um código de condu-
ta particular sintetizado no conceito de “razão de Estado” 

Maquiavel foi o introdutor das bases da ética da respon-
sabilidade, pois ensinou aos príncipes que qualquer ação 
desprovida de princípios teria uma consequência e, na 
maioria das vezes, desastrosa. 

Um dos maiores e mais infl uentes grupos de educação 
do mundo, a Ordem Franciscana Menor (OFM), propõe 
visão, entendimento e ação diferenciada sob o paradig-
ma da utopia franciscana. Para a OFM, é possível prati-

car a ética no mundo pós-moderno, mesmo com a cons-
ciência da realidade mercantilista dominante no terceiro 
milênio. Essa utopia ainda não encontrou o seu lugar no 
mundo; no entanto, os franciscanos acreditam que haverá 
um novo paradigma social, no qual o mercantilismo será 
ultrapassado pelo coletivismo. A sociedade comercial ca-
minha para uma inexorável realidade repleta de respon-
sabilidades éticas. 

Seguindo os preceitos de Maquiavel, foi Max Weber 
quem constituiu as diferenças da ética da convicção e da 
ética da responsabilidade. “Para Weber; quanto maior 
grau de inserção de determinado administrador público 
na arena política, maior é o afastamento de suas convic-
ções pessoais e a adoção de comportamentos orientados 
por circunstâncias fáticas”. 

Para Weber, a ética da convicção é um conjunto fi losófi -
co que rege decisões políticas baseadas em valores sociais 
e pessoais. Do outro lado, a ética de responsabilidade é to-
talmente prática: decide, mas sem desvincular as decor-
rências advindas das decisões. 

Luis Roberto
Antonik

@
www.altabooks.com.br

“A sociedade comercial caminha

para uma inexorável realidade repleta 

de responsabilidades éticas”
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CRôNICA

COMPETÊNCIA, INTEgRIDADE, 
SABEDORIA E PROFISSIONALISMO

No início da minha carreira – 
no final da década de 1960 
– tive a sorte de aproveitar 

a oportunidade que me foi dada pe-
lo querido José Waldemar Lichten-
fels, um Papa da Mídia e meu chefe 
na época na CIN-Cia. de Incremen-
to de Negócios, uma das três mais im-
portantes agências do país (adquirida 
em 1973 pela Leo Burnett), para inte-
grar o corpo docente da então Esco-
la Superior de Propaganda. Lá tive o 
prazer de conhecer Renato Castelo 
Branco, um dos fundadores e diretor 
da Escola, e outras figuras eminentes 
da propaganda. Foi apenas um conta-
to de apresentação, de um aprendiz tí-
mido, mas já admirador desse grande 
profissional da comunicação. 

Alguns anos depois, em 1976, gra-
ças à obra do destino, incorporei-me 

à equipe da CBBA, agência com cin-
co anos de operação e grande evidên-
cia no mercado, imagem de compe-
tência e profissionalismo, com ênfase 
especial para planejamento estratégi-
co de comunicação. Fundada por Re-
nato Castelo Branco e outros ex-dire-
tores da J.Walter Thompson, a CBBA 
nasceu com muito prestígio.

O slogan adotado, “Uma agência 
com os pés no chão e a imaginação on-
de for preciso”, traduziu perfeitamen-
te a sua filosofia de trabalho: plane-
jamento, criação e mídia fortemente 
embasadas nas necessidades das mar-
cas. Aceitei o desafio, deixando 4 anos 
de ótima experiência na excelente Al-
map, então a mais importante agência 
do Brasil, onde tive a chance de traba-
lhar ao lado do outro Papa, Otto de 
Barros Vidal Jr., de quem sou amigo e 

Ilu
st

ra
çã

o:
 M

ag
u 

M
ac

ha
doNeste período de 

muitas incertezas, 
reli algo que escrevi 
em 2004, em 
homenagem aos 90 
anos de nascimento 
de Renato Castelo 
Branco, falecido em 
1995, com quem tive 
o prazer de trabalhar. 
Esse texto reflete o 
valor da atividade 
publicitária, da 
qual muito me 
orgulho de fazer 
parte. Reproduzo-o 
parcialmente.
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admirador. Convivi ainda com o Alex, 
o Arapa e tantos outros talentos.

Fui atraído pelo carisma da nova 
CBBA e pela perspectiva de crescer 
com a agência. Tive “carta branca” pa-
ra reorganizar a área de mídia, graças 
à visão profissional e ao apoio da lide-
rança do “Seu Castelo” (assim o cha-
mávamos), e dos seus sócios Hilda 
Schützer, Geri Garcia, Hiran Castello 
Branco, Antonio Calil Cury e Udo Bo-
ck, a eles sempre dediquei muito res-
peito e admiração. Devido a esse apoio 
e à filosofia de trabalho no mais alto 
nível de profissionalismo, consegui-
mos fazer com que a mídia da CBBA 
também se tornasse uma das mais re-
conhecidas pelo mercado publicitário.

Em termos relativos, a CBBA era a 
agência que mais investia em pesquisa 
e no ferramental de mídia: 4% de sua 
receita operacional bruta! Criamos e 
distribuímos ao mercado 10 edições 
anuais da publicação “Perfil da Mídia 
Brasileira”, com informações completas 
sobre o tema. Fomos uma das pionei-
ras na informatização da área de mídia. 

Tornei-me admirador incondicio-
nal da linha de trabalho implanta-
da pelo Seu Castelo e seus sócios, do 
ambiente, da relação de alto nível que 
mantínhamos com os clientes, veícu-
los e fornecedores e por lá fiquei qua-
se 16 anos, tornando-me um dos seus 
sócios. Fiquei por dinheiro? Por bene-
fícios adicionais? Por posição? Abso-
lutamente não. Permaneci todo o tem-
po por satisfação profissional, por 
amor à camisa, pela segurança de es-
tar fazendo o melhor para os clientes, 
pelo respeito profissional que sem-
pre me foi dedicado e pela integrida-
de moral, profissional e ética do Seu 
Castelo e dos sócios.

Seu Castelo foi um paizão na minha 
carreira, assim como a Hilda, mãezo-
na, e todos os diretores e colegas, uma 
família unida e com muita garra, feli-
cidade e leveza de espírito.

Profissional impecável, duro quan-
do necessário, mas sereno e humilde, 
competente e equilibrado, íntegro e 
ético, um conciliador. Incapaz de rece-
ber um líder da mídia em sua sala, sem 
convocar o seu companheiro da área.

Grande incentivador da minha par-
ticipação em entidades de classe, sem-
pre me estimulou a escrever artigos e 
a fazer palestras. Era o meu consultor, 
conselheiro e editor. Com isso apren-
di muito. Graças a tudo isso pude con-
tinuar a conviver e a colaborar com o 
Grupo de Mídia, com o IVC, com a 
APP, com a ESPM, com o Conar, com 
a Abap, ADVB e outras entidades, 
desde aquela época.

Um fato inesquecível: nas minhas 
primeiras semanas de trabalho na 
CBBA propus ao Seu Castelo alterar 
um plano de mídia, já aprovado pe-
lo maior cliente da agência e em fase 
de pré-execução, por estar convenci-
do de que nova alternativa deveria ser 
apresentada.

Após fazer-me algumas perguntas 
sobre as razões da minha sugestão, 
disse-me: “se você está seguro de que 
vai fazer o melhor para o cliente, vá em 
frente. Esta decisão é sua. Assuma-a”. 
Fiquei imaginando o peso da minha 
responsabilidade e o risco que corria, 
mas ao mesmo tive a segurança de que 
naquele teste eu não falharia.

Dei sorte. A confiança e o respeito 
dele e dos seus sócios, foi uma grande 
conquista profissional. Com o tempo 
foram-me atribuídas novas funções 
além da mídia, em novos negócios, 

desenvolvimento e relações com o 
mercado e também na direção de 
atendimento. Felizmente fui bem-su-
cedido. Mas nada disso teria aconteci-
do se eu não tivesse pela frente o Seu 
Castelo e seus sócios.

Seu Castelo faz muita falta ao negó-
cio da propaganda, que ajudou a cons-
truir e a solidificar. A sua obra é um 
marco de sucesso e um grande exem-
plo para todas as gerações de publici-
tários, com maior ênfase no momen-
to em que se encontra o nosso setor. 

O nome dele chancela um dos au-
ditórios da ESPM, 22 livros editados 
e o “Prêmio Renato Castelo Branco 
de Responsabilidade Social na Pro-
paganda”. Foi um pioneiro a se preo-
cupar com esse importante tema. Um 
de seus hobbies era a arqueologia, que 
mereceu sua dedicação.

Sinto orgulho por ter trabalhado ao 
seu lado.    

A CBBA passou a ser controlada pe-
la JWT no início dos anos 90, onde pas-
sei a trabalhar por quatro anos. Conti-
nuei a carreira em outros importantes 
grupos publicitários até 2002, quando 
decidi abrir o meu próprio negócio, a 
Paulo Chueiri, Negócios de Comuni-
cação e Mídia, agora no seu 14º ano, 
para oferecer ao mercado – agências, 
veículos, anunciantes e fornecedores – 
toda a experiência adquirida com o Seu 
Castelo e todos os demais grandes pu-
blicitários com quem tive a sorte de ter 
convivido, aos quais reafirmo a minha 
sincera gratidão.

Paulo Chueiri é sócio diretor da Paulo 

Chueiri, Negócios de Comunicação e 

Mídia, ex-presidente do Grupo de Mídia 

SP e da APP e membro do Conselho de 

Ética do Conar.
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CURTAS

MARCELO RECH ELEITO 
PRESIDENTE DA ANJ 

PAULO TONET CAMARGO É O NOVO
PRESIDENTE DA ABERT

DALTON PASTORE VAI 
PRESIDIR ESPM 

“MELHORES AGÊNCIAS 
PARA TRABALHAR

A ANJ, entidade fundadora do CENP, 
elegeu em agosto o Conselho de 
Administração e a Diretoria da entidade 
para o biênio 2016-2018, tendo à 
frente o jornalista Marcelo Rech, vice-
presidente do Grupo RBS. Ele sucede 
a Carlos Fernando Monteiro Lindenberg 
Neto, diretor geral da Rede Gazeta, 
no cargo desde 2012. A posse da 
nova diretoria ocorre em setembro, 
em solenidade na qual será entregue o 
Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 
de 2016 ao jornal paranaense Gazeta 
do Povo e à equipe responsável por 
uma série de reportagens sobre os 
altos salários no Poder Judiciário e no 
Ministério Público estaduais.

Para Rech os jornais são os grandes 
fornecedores de informações con-
fi áveis, “lastreadas em valores éticos, 
na independência, em técnicas 
profi ssionais e na cultura de perseguir a 
todo o custo a verdade e a pluralidade”. 
Para ele, os jornais, em todas as suas 
formas e plataformas, devem ser muito 
mais que transmissores de notícias: 
“devem ser certifi cadores profi ssionais 
da realidade”, disse ele.

O Conselho Superior da Abert elegeu 
Paulo Tonet Camargo para a presidência 
da entidade para o biênio 2016-2018, 
em substituição a Daniel Pimentel 
Slaviero. Para a vice-presidência, foi eleita 
a radiodifusora Marise Westphal Hartke. 

Entre suas metas, Tonet aponta a 
fl exibilização permanente da transmissão 

do programa A Voz do Brasil, a fi nalização 
do processo de migração do rádio AM 
para o FM, a conclusão do desligamento 
da TV analógica no país e a valorização 
da radiodifusão na era digital.

A ABERT, que em 2016 completa 
54 anos, representa 3,6 mil emissoras 
privadas de rádio e televisão.

O publicitário Dalton Pastore vai 
assumir a presidência da ESPM em 
janeiro. Membro do conselho da escola, 
ele é publicitário e empreendedor, com 
larga atuação em agências e veículos, 
tendo sido presidente da ABAP e do 
IV Congresso Brasileiro da Indústria da 
Comunicação. Atualmente, preside o 
ForCom – Fórum Permanente da 
Indústria da Comunicação e é membro 
da Comissão de Liberdade de Expressão 
da OAB.

A escola, referência no ensino de 
publicidade no país, é presidida desde 
2000 por José Roberto Whitaker 
Penteado. Armando Ferrentini, presidente 
do Conselho Deliberativo da ESPM, 

A quinta edição da pesquisa Melhores 
Agências Para Trabalhar, do Great Place 
to Work, a partir das respostas dos 
funcionários de 90 agências participantes 
– que, em seu conjunto, empregam 
quase oito mil pessoas –, destacou a 

Ampla, de Recife, a Cadastra, de Porto 
Alegre, e a Fbiz, de São Paulo, entre as 
agências com mais de cem funcionários, 
e a Case Imagine e a Netza, de São Paulo, 
e Clint Digital, de Florianópolis, entre 
as agências com quadros de 30 a 99 
funcionários.
Leia mais no site do meio&mensagem 
http://bit.ly/2bi5W5W 

reconheceu o legado de serviços à 
escola por mais de três décadas que 
será deixado por José Roberto. “Ele deixa 
uma contribuição extremamente valiosa 
e decisiva para a instituição alcançar uma 
posição de referência internacional em 
seu segmento de atuação” afi rmou.
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NOSSOS NÚMEROS

BALANÇO DOS PROCEDIMENTOS 
DO CONSELHO DE ÉTICA 2002/2014

136
Procedimentos 

que já 
passaram pela 

conciliação

45
Procedimentos 
que já passaram 
pelo Colégio de 

Presidentes

65
Procedimentos 

que já 
passaram pela 

arbitragem

21
Procedimentos 
que estão na 

pauta de 
arbitragem

72
Procedimentos 
que estão na 

pauta de 
conciliação

208
Procedimentos 

instaurados
2014 / 2016

DILIgêNCIA TÉCNICA
DE vERIfICAÇãO – DTv

2249
Verificações no 
histórico de diligência 
técnica de verificação 
realizadas desde 2002

100%
Diligência técnica de 
verificação realizada 
no formato à distância

12.796
Agências Cadastradas

180
Agências 
verificadas na 
agenda 2015 (ano 
base 2014)

2092
Relações agência / 
cliente declaradas 
em 2015

686
Processos 
Avaliados

• Falando sobre o tema “Autorregulação”, 
o CENP participou, como palestrante-
convidado, da 23ª Reunião da ForEven-
tos, realizada em 3/6, em São Paulo.
• O CENP esteve presente ao ENA – En-
contro Nacional de Anunciantes, promo-
vido pela ABA, e à Feira e Congresso da 
ABTA 2016, ambos os eventos realizados 
em São Paulo.
• O CENP esteve presente também à pa-
lestra do procurador da República, Dr. 
Deltan Dallagnol, da Procuradoria da 
República no Paraná – Ministério Pú-
blico Federal. O encontro foi promovi-
do pela ANJ.
• Revisão, junto à equipe da Zoégas Co-
municação, do cronograma de comuni-
cação do CENP no segundo semestre.  
A agência está preparando campanha pa-
ra promover a assinatura gratuita das edi-
ções completas da CENP em Revista pe-
la internet e pelos sistemas operacionais 
Apple/IOS e Android. 

AgêNCIAS CERTIfICADAS AÇÕES E ATIvIDADES DA 
ÁREA DE RELAÇÕES INSTITU-
CIONAIS – JUNHO 2016

1904

3110

3909

2506

2255

1812

2358

3623

3800

2544

1991

1533

934

2728

3753

3532

2191

2000

2001

2002

2003

2004 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Fonte: CENp

31 / agosto / 2016

Até 31 / agosto / 2016

Atualização até 31 / agosto / 2016

Até 31 / agosto / 2016

CERTIfICAÇãO54
Procedimentos 
que estão na 

pauta do Colégio 
de Presidentes

26
Procedimentos 
em que houve 

perda de 
objeto

37
Procedimentos 
em que houve 

acordo de 
adequação às 

Normas-
Padrão
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CARTAS

EsCrEva Para a CENP Em rEvista: cenp@cenp.com.br

dir causa e efeito. O mundo contem-
porâneo tem sido prodigo em criar 
e condenar tendências. Alguém po-
de garantir que as mídias sociais, 
por exemplo, continuarão existin-
do no formato atual por muito tem-
po ainda?

Abraços

Regina Maria, Brasília

DIGITALIZAÇÃO

Certi� cação eletrônica, Banco de 
Lista de Preços digital, plataformas 
multimídia para a revista. O CENP 
vai mostrando a digitalização ine-
xorável da comunicação contempo-
rânea. 

Tomara que sobrevivamos a este 
maremoto digital!

Abraços 

Célia Maria, Florianópolis

RAFAEL SAMPAIO

O jornalista Rafael Sampaio tem 
toda a razão ao a� rmar, no artigo de 
abertura da série O Futuro da Publi-
cidade, que a atividade era bem mais 
simples no passado. 

Não diria que, hoje, ela se tornou 
mais complexa; diria que ela se tor-
nou mais complicada. Sabemos to-
dos os leitores desta revista quais os 
fatores que mais in� uenciaram es-
ta complicação: consumidores mais 
exigentes, mais veículos e meios de 
comunicação, todo o impacto da in-
ternet etc.

Mas o que queria registrar é que 
em meio a este cenário turbulento, 
vimos crescer entre os anuncian-
tes um desejo simultâneo de des-
cobrirem qual a metade das suas 
verbas de propaganda produz re-
sultado, podendo, assim, reduzi-las, 
ao mesmo tempo em que reforça-
ram de maneira, a meu ver, despro-

porcional, a cobrança de métodos 
de medição dos resultado, o já fa-
moso ROI.

Ora. Me parece inerente à publi-
cidade uma zona cinzenta de resul-
tados, o que justi� cou a famosa fra-
se de John Wanamaker. Cobrar uma 
vinculação de resultados dos inves-
timentos publicitários é contrapro-
ducente, só servindo para estressar 
as relações entre anunciantes e agên-
cias. Mesmo porque o anunciante 
perceberá rapidamente o resultado 
de uma campanha: basta olhar para 
as suas vendas!

No aguardo dos próximos textos 
do Rafael, envio abraço 

 
Rafael Roberto, São Paulo

Muito interessante o primeiro arti-
go de Rafael Sampaio, publicado na 
edição n. 47 desta revista.

Concordo com ele quando reco-
menda cuidado para não se confun-
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Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

O credenciamento de serviços de Fornecedor de Informações de Mídia, além de garantir maior transparência, 
constitui ferramenta importante para o planejamento de mídia realizado pelas Agências de Publicidade. 
O CTM - Comitê Técnico de Mídia, composto por representantes dos Anunciantes, Agências de Publicidade 
e Veículos de Comunicação, é responsável por analisar tecnicamente os Serviços de Informações de Mídia 
apresentados por Fornecedores interessados, emitindo o respectivo parecer sobre estes serviços. 
O Conselho Executivo do CENP homologa os pareceres favoráveis encaminhados pelo CTM. Os estudos estão
disponibilizados no site do CENP e a aquisição dos mesmos é feita diretamente com os Fornecedores. 
Esta iniciativa contribui para o aumento da credibilidade dos dados e informações disponíveis no mercado publicitário. 

Conheça o novo site do CENP, acessando: www.cenp.com.br.

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA.

ESTAS INFORMAÇÕES 
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS 
MESMO?

A FONTE É SEGURA?

TEM COMO 
COMPROVAR?

CENP. A MELHOR RESPOSTA 
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.
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